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Sociologia: 
2º ANO

2º Bimestre
(AULA 05)

Luto pelos 
490.696 mortos 
por covid-19 no 
Brasil! 
São 2.468 nas 
últimas 24h!
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Fonte: SUS – 09/06/21 –
19h10

TEMA DE HOJE: 

NEOLIBERALISMO

Aula com base em Palestra proferida 
pela professora Marilena Chauí

Antecedentes históricos importantes
• 1870-1913 – Guerras imperialistas

• 1871 → Comuna de Paris.

• 1914-1918 – 1ª Guerra Mundial 

• 1917 → Revolução Russa de Outubro

• 1919 → Fracassa a Revolução socialista na Alemanha

• 23/03/1919 → Surge o fascismo na Itália → resposta da 

burguesia liberal ultraconservadora à ascensão do 

movimento operário.

• 1922 → Formação da URSS → Avança o socialismo

• 1929 →Quebra da Bolsa de Valores de Nova York

• 1932-33 → A grande depressão

• 1933 → Ascensão de Hitler ao poder (Europa se 

fascistiza) – Estado forte a serviço do mercado!

• 1933-37 → Roosevelt estabelece o New Deal (Novo 

Pacto) → negação do liberalismo!

• 1939-1945 → II Guerra Mundial 

• 1944 → Acordo de Bretton Woods que estabelece o 

sistema financeiro mundial com a hegemonia dos EUA

• 1945-1946 → Tribunal de Nuremberg (visam alguns 

líderes nazistas mas não as empresas financiadoras)

• 1947 → Encontro da Escola Austríaca neoliberal  em 

Mont Saint Pèlerin, na Suiça.

• 1947 → Plano Marshall de reconstrução da Europa

• 1948 → Declaração Universal dos Direitos Humanos

• 1949 e 59 → Revolução socialista na China e em Cuba

• 1973 → Crise do Petróleo (os neoliberais são ouvidos)

• 1973 → Após derrubar Allende → Pinochet neoliberal 

• 1979-1991 → Europa estabelece governos neoliberais

• 1989-1991 →Queda do muro de Berlim e da URSS.

http://sociologando.com.br/
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Como surgiu o neoliberalismo?

A economia política neoliberal 
nasceu nos anos 1930 com um 
grupo de economistas, cientistas 
políticos e filósofos que no final da 
segunda guerra voltou a se reunir 
em 1947, em Mont Saint Pèlerin, na 
Suíça, a volta do austríaco Von Hayek 
e do estadunidense Milton 
Friedman.

O grupo se opôs primeiramente contra o 
socialismo. Hayek, por exemplo, chegou a 

escrever “Os erros fatais do socialismo”.

Contra o que lutam os neoliberais?

Esse grupo opunha-se 
encarnecidamente contra o 
surgimento do Estado de Bem-Estar 
de estilo keynesiano (social-
democrata) e contra a política 
estadunidense do New Deal e, para 
tanto, elaborou um detalhado projeto 
econômico e político no qual atacava o 
chamado Estado Providência - com 
seus encargos sociais e com a função 
de regulador das atividades do 
mercado. 
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Surge a Escola de Chicago
• O grupo afirmava que esse tipo de 

Estado (welfare) destruía a liberdade 
dos indivíduos e a competição sem 
as quais não há prosperidade. 

• Sua força política e ideológica iria 
criar a chamada Escola de Chicago.

• Essas ideias permaneceram como 
letra morta até a crise capitalista do 
início dos anos 1970...

• ...quando o capitalismo conheceu 
pela primeira vez um tipo de situação 
imprevisível, isto é, baixas taxas de 
crescimento econômico e altas taxas 
de inflação: a famosa estagflação. 

A escola de Chicago ascende com a crise de 1970

• O grupo de Hayek e Friedman passou a 
ser ouvido com respeito, porque oferecia 
a suposta explicação para a crise.

• Esta, diziam eles, fora causada pelo 
poder excessivo dos sindicatos e dos 
movimentos operários, que haviam 
pressionado por aumentos salariais e 
exigido o aumento dos encargos sociais 
do Estado. 

• Teriam, dessa maneira, destruído os 
níveis de lucro requeridos pelas 
empresas e desencadeado processos 
inflacionários incontroláveis.
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O amargo receituário da escola de Chicago:

1. um Estado forte para 
quebrar o poder dos 
sindicatos e movimentos 
operários, para controlar 
os dinheiros públicos e 
cortar drasticamente os 
encargos sociais e os 
investimentos na 
economia;

Feito esse diagnóstico, o 
grupo propôs o remédio: 

Com o Estado 

forte eu só 

queria evitar 

que o homem 

fosse o lobo do 

homem!

O amargo receituário da escola de Chicago:

2. um Estado cuja meta 
principal deveria ser a 
estabilidade monetária, 
contendo os gastos 
sociais e restaurando o 
desemprego necessário 
para formar um exército 
industrial de reserva que 
quebrasse o poderio dos 
sindicatos;
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O amargo receituário da escola de Chicago:

3. um Estado que realizasse 
uma reforma fiscal para 
incentivar os 
investimentos privados e 
portanto que reduzisse os 
impostos sobre o capital
e as fortunas aumentando 
os impostos sobre a 
renda individual, portanto 
sobre o trabalho, o 
consumo e o comércio;

Estão se sentindo em 

casa?

O amargo receituário da escola de Chicago:

4. um estado que se afastasse da 
regulação da economia, deixando 
que o próprio mercado, com a sua 
racionalidade própria, operasse a 
desregulação. 
Em outras palavras, a abolição dos 
investimentos estatais na 
produção, a abolição do controle 
estatal sobre o fluxo financeiro, 
drástica legislação antigreve e 
vasto programa de privatização.
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O amargo receituário da escola de Chicago:

O modelo que viria a ser 
chamado neoliberalismo foi 
aplicado:
1. no Chile de Pinochet, 
2. a seguir na Inglaterra de 

Thatcher
3. nos Estados Unidos de 

Reagan, 
4. expandindo-se para todo o 

mundo capitalista 
5. e depois da queda do muro de 

Berlim para o leste europeu. 

Como era o Estado do Bem-Estar?

1) O fordismo na produção, isto é, as 
grandes plantas industriais que 
realizavam a atividade econômica desde 
a coleta e produção da matéria-prima 
até a sua distribuição no mercado de 
bens e de consumo, controlando por 
meio do planejamento a organização do 
trabalho, a produção de grandes 
estoques com produtos de qualidade e 
longa durabilidade e o controle dos 
preços. 

A economia política 

que sustentava o 

Estado do Bem-Estar 

social possuía 

(grosso modo) 3 

características 

principais: 
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Como era o Estado do Bem-Estar?

2) a inclusão 
crescente dos 
indivíduos no 
mercado de 
trabalho, 
orientando-se 
pela ideia de 
pleno 
emprego; 

Como era o Estado do Bem-Estar?

3) monopólios e oligopólios, que embora 
transnacionais ou multinacionais, tinham 
como referência reguladora o Estado 
nacional. 
Para que essa economia realizasse o bem-
estar foi preciso que o Estado nela interviesse 
como regulador e como parceiro, o que foi 
feito pela criação do fundo público. 
Foram as contradições geradas pelo fundo 
público que levaram ao que veio a se chamar 
a crise fiscal do Estado ou o que alguns 
chamaram de o colapso da modernização.
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Estado do Bem-Estar → República

Em suma, o Estado do Bem-
estar introduziu a ideia da 
república entendida como 
gestão dos fundos públicos, 
os quais se tornam a pré-
condição tanto da 
acumulação e reprodução
do capital quanto da 
reprodução da força de 
trabalho por meio das 
despesas sociais.

Estado do Bem-Estar: A criação do salário indireto

• A ação desse duplo financiamento 
gerou um segundo salário, 
conhecido como salário indireto, ao 
lado do salário direto, 

• O salário direto é aquele pago 
privadamente ao trabalhador pela 
empresa. 

• O salário indireto é aquele pago 
publicamente aos cidadãos para a 
reprodução da sua força de trabalho, 
ou seja, todos os encargos sociais do 
Estado formam o salário indireto.

SALÁRIO 
DIRETO

Pago pelo 
patrão

Venda da 
Força de 
Trabalho

SALÁRIO 
INDIRETO

Pago pelo 
Estado

Reprodução 
da Força de 

Trabalho
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Estado do Bem-Estar: A criação do salário indireto

• O resultado foi o aumento da 
capacidade de consumo das 
classes sociais e 
particularmente da classe 
média e da classe 
trabalhadora, ou seja, o 
consumo de massa. 

• Nesse processo, o Estado 
endividou-se e entrou num 
processo de dívida pública 
conhecido como déficit fiscal 
ou crise fiscal do Estado.

SALÁRIO 
DIRETO

Pago pelo 
patrão

Venda da 
Força de 
Trabalho

SALÁRIO 
INDIRETO

Pago pelo 
Estado

Reprodução 
da Força de 

Trabalho


