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 Capitalismo neoliberal (o Ocidente) está em 
1. Crise econômica, desde  2008
2. Crise política, desde 2016 (Trump e Brexit)
 O capitalismo brasileiro está em
1. Quase-estagnação econômica desde 1980
2. Crise política, desde 2013
3. Crise fiscal, desde 2013
4. Crise econômica, desde 2014
 A China e a Índia continuam a crescer (e 

talvez a progredir) forte.



O que são os estados-nação, ou países, ou 
sociedades nacionais?

 São as sociedades politico-territoriais próprias 
do capitalismo.

 São sociedades nas quais um tipo de sociedade 
(a nação) se constitui, se dota de uma instituição 
soberana (o Estado), e ocupa um território.

 São as maiores e mais integradas formas de 
sociedade da história.

 O que é uma boa sociedade?



 “Boa” é uma palavra valorativa.
 Logo, para responder a esta pergunta 

precisamos saber quais foram os valores que 
as sociedades modernas ou capitalistas 
definiram historicamente para si próprias.

Dois valores políticos processuais
1. Autonomia nacional 
2. Democracia (governo do povo-cidadão).
 Cinco valores finais.



OBJETIVOS POLÍTICOS IDEOLOGIAS

ORDEM OU SEGURANÇA Conservadorismo

LIBERDADE Liberalismo

BEM-ESTAR Desenvolvimentismo

JUSTIÇA SOCIAL Socialismo

PROTEÇÃO DA NATUREZA Ambientalismo

Posso, agora, responder o que é a boa sociedade: 

-é a sociedade integrada ou coesa e dinâmica ou 
progressiva. 



 Integrada – é a sociedade que, não obstante os 
conflitos de classe e de grupos de interesse, 
compartilha de maneira razoável os seus sete 
valores políticos.

 Dinâmica – é a sociedade que está avançando de 
forma razoável na realização desses valores 
políticos. 

(segurança maior, liberdade assegurada, melhoria dos padrões de 
vida, diminuição da desigualdade, controle do aquecimento global) 

 Duas condições para a boa sociedade.



 Econômica (desenvolvimentista): que o mercado 
coordene os setores competitivos da economia, e 
o Estado, o setor não-competitivo e as contas e 
preços macroeconômicos. É a alternativa ao 
liberalismo econômico.

 Política 1: que o liberalismo cívico ou 
republicanismo conte com mais cidadãos e 
políticos defensores do que os do liberalismo 
individualista.

 Política 2: Que a democracia e a autonomia 
nacional tenha precedência sobre o autoritarismo 
e a dependência. 



 O republicanismo é a ideologia que se origina 
em Aristóteles e Cícero. É a ideologia dos 
deveres cidadãos, não dos direitos. Das 
virtudes cívicas. Da precedência do bem 
comum sobre o interesse individual.

 O republicanismo se aperfeiçoou quando, 
com o capitalismo e a Iluminismo, surgiu o 
liberalismo político cívico.

 O republicanismo foi corrompido quando 
esse liberalismo se tornou meramente 
individualista.



 Não existe ainda uma sociedade mundial, mas já 
instituições e práticas que contribuem para seu 
gradual desenvolvimento.

 As sociedades nacionais precisam defender seus 
interesses na competição mundial, porque o 
desenvolvimento é sempre um projeto nacional, 
mas devem

1. Defender a paz

2. Estimular a cooperação internacional

3. Rejeitar o imperialismo

4. Ser solidário com as populações mais pobres. 



 Com a crise do liberalismo econômico em 1929, 
o New Deal, 

1. Desenvolvimentista keynesiano, 

2. Democrático, 

3. e liberal cívico (Roosevelt, o estadista do século XX).

 abriu caminho para algo como a boa sociedade 
no pós-guerra, na Europa: o compromisso 
representado pelo Estado do Bem-Estar Social.

1. Democracia social

2. Desenvolvimento econômico 

3. Estabilidade financeira

4. Diminuição da desigualdade.

Coroado pela vitória do capitalismo sobre o estatismo.



 A Era Dourada foi o tempo da ampla coalizão 
de classes “fordista” (Escola da Regulação). 

Crise da Era Dourada
 Nos anos 1970, porém, uma crise pequena 

abriu espaço para que economistas e 
políticos defensores do liberalismo 
econômico e do liberalismo individualista) 
tornassem vitoriosa uma nova coalisão de 
classes e a narrativa (ideologia) neoliberal.

 Virada neoliberal: o capitalismo neoliberal 
torna-se dominante a partir de anos 1980.



1. Liberalização econômica 
2. Globalização e integração produtiva 

mundial
3. Liberalização e desregulamentação 

financeira
4. Financeirização
5. Precarização do trabalho
6. Profusão de capitais 
7. Demanda cronicamente insuficiente
 Resultado: crise financeira global de 2008



 No início do século XX, tecnoburocratas 
substituíram empresários na gestão das 
empresas.

 Na segunda metade, rentistas substituem 
empresários na propriedade das empresas.

 Coalizão financeiro-rentista torna-se 
dominante substituindo a coalizão fordista.

 É formada por rentistas e financistas.

 Enquanto o fordismo era amplo, a coalizão 
financeiro-rentista é estreita, neoliberal e 
conservadora.



 Crise econômica (2008), 

1. que resultou da desregulamentação 
financeira ocorrida desde os 1980 e dos 
maus resultados econômicos.

 Crise política (2016) Trump e Brexit,

1. que resultou dos maus resultados 
econômicos e do “esquecimento” da baixa 
classe média e dos trabalhadores. 



 No plano econômico 

1. Taxas de crescimento caíram

2. Crises financeiras se multiplicaram

3. Desigualdade aumentou violentamente,

 No plano político

1. Extrema-direita tornou-se significativa

2. Democracia perdeu qualidade e apoio

 No plano social

1. A sociedade perdeu coesão, dividiu-se

 Desde 2008, o capitalismo neoliberal está em 
crise.



 A emergência dos nacionalismos de direita 
nos países ricos 

 São um sintoma do fracasso do capitalismo 
neoliberal

 Refletem a insatisfação da baixa classe média 
e dos trabalhadores com o neoliberalismo.

 Mas são essencialmente irracionais, não 
oferecendo uma verdadeira alternativa à 
estagnação secular do neoliberalismo 
financeiro-rentista.



 A Narrativa Liberal-Individualista mostrou-se 
deletéria e o liberalismo econômico, ineficiente.

 A Narrativa Socialista mostrou-se inviável no 
plano econômico. 

 A Narrativa Social-Democrática (keynesiana, e  
microdesenvolvimentista) é viável mas falta-lhe 
uma perspectiva histórica de economia política. 

 A Narrativa Novo-Desenvolvimentista apoia-se 
na narrativa anterior, e dá um passo adiante com 

1. Uma perspectiva histórica,
2. Valores cívico-liberais e democrático-

socialistas,
3. E uma macroeconomia dinâmica e aberta.    



E o Brasil?



 Em 1990, submete-se ao Consenso de 
Washington (neoliberalismo para países em 
desenvolvimento).

 Permanece quase-estagnado desde então.
 Desde 1990 o regime econômico é liberal e o 

resultado econômico é a quase-estagnação.
 A partir de 2003 torna-se governado por uma 

coalizão de centro-esquerda.
 Em 2013-14, desencadeia-se crise política e 

econômica. 
 O liberalismo se torna radical: neoliberal.
 Não há perspectivas de retomada do 

desenvolvimento. 



 A crise econômica dos anos 1980 levou a um regime 
de política econômica liberal a partir de 1990. 

 Em 2003, um partido de centro-esquerda (PT) 
conquistou a Presidência mas não logrou enfrentar e 
rejeitar o neoliberalismo.

 Em 2013, crise política e surge o ódio ao PT.

 Em 2014 desencadeia-se crise fiscal e crise 
econômica e a hegemonia neoliberal se aprofunda.

 Desde 2016 os governos apostam em reformas 
neoliberais enquanto conduzem política fiscal 
procíclica que mantém a economia brasileira 
estagnada.


