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1. Como uma forma de sociedade que sucede ao 
feudalismo e às sociedades agrárias letradas. 

2. Como uma alternativa ao socialismo. 
3. Como uma sucessão de formas de organização 

política do capitalismo: Estado Absoluto, Estado 
Liberal, Estado Democrático Liberal, Estado 
Democrático Social. 

4. Através da comparação de modelos ou 
variedades de capitalismo. 

5. Como a alternância de duas formas de 
organização econômica e social do capitalismo: 
o desenvolvimentismo e o liberalismo 
econômico. 



 As abordagens 1 (pós-feudalismo) e 2 
(alternativa ao socialismo) foram as 
originalmente usadas por Marx. 

 A abordagem 3 (formas de Estado) é própria 
da teoria social e política de caráter histórico. 

 A abordagem 4 (modelos) passou a fazer 
parte da agenda da teoria social quando a 
alternativa socialista enfraqueceu-se. 

 A alternativa 5 é o tema desta apresentação: 
opõe o desenvolvimentismo ao liberalismo 
econômico.  



1. É uma estratégia nacional de 
desenvolvimento? 

2. É a ideologia do desenvolvimento? 

3. É a forma organização econômica e social 
do capitalismo que se afirmou 
historicamente como a alternativa ao 
liberalismo econômico? 

 O desenvolvimentismo é as três coisas, mas 
nesta apresentação quero salientar a terceira. 



 Uma sociedade que além de ser coordenada 
pelo Estado é pelo mercado. 

 Uma sociedade voltada para a acumulação de 
capital e o lucro. 

 Baseada no trabalho assalariado. 

 Caracterizada pelo desenvolvimento 
econômico e a instabilidade financeira  

 Na qual a burguesia empresária e a rentista 
constituem a classe dominante. 



 Em termos econômicos e sociais houve a 
alternância do desenvolvimentismo e do 
liberalismo econômico  

 

 1º. Desenvolvimentismo autoritário,  

 1º. Liberalismo autoritário,  

 2º. Desenvolvimentismo democrático-social  

 2º. Liberalismo econômico apenas 
democrático. 

 

 



1. Liberalismo político, 

2. Liberalismo político + democracia 

3. Liberalismo político + democracia social 

 

 Logo, o liberalismo político (a garantia dos 
direitos civis) e a democracia (garantia dos 
dieitos políticos) não é exclusividade do 
liberalismo econômico. 

 Em termos de “demanda”, a democracia social 
é exclusividade do desenvolvimentismo. 



 

1. Sociedades primitivas: Tradição e religião 

 

2. Sociedades antigas: Religião e Estado 

 

3. Sociedades capitalistas: Estado e mercado 



 O Estado é o sistema constitucional-legal e a 
organização que o garante. 

 -é a instituição soberana que através da lei e das 
politicas públicas coordena a sociedade e regula o 
mercado nacional. 
 -O Estado moderno ou capitalista é a instituição 
que garante a reprodução do capitalismo.  
 O mercado é instituição do regulada pelo Estado 

que coordena a economia através da competição.  
 O Estado já existia na antiguidade, o mercado 

enquanto sistema de coordenação do Estado-
nação e da economia global só existe no 
capitalismo. 



 Do marxismo: é negativa: é o comitê 
executivo da  burguesia. 

 Do liberalismo econômico: é negativa: é a 
organização opressora que tolhe a liberdade 
das empresas. 

 Do desenvolvimentismo: é positiva: é o 
instrumento por excelência de ação coletiva 
da nação. 



 É a forma de organização econômica e social 
do capitalismo que minimiza o papel do 
Estado e maximiza o do mercado. 

 Ao Estado cabe apenas garantir a ordem 
interna (a propriedade e os contratos) e a 
segurança externa e manter equilibradas suas 
contas.  

 O mercado se encarrega de coordenar tudo 
mais de forma melhor do que o Estado.  



 Além de manter a ordem interna e a segurança 
externa e o orçamento público equilibrado cabe 
ao Estado: 

1. Regular todos os mercados 
2. Planejar os setores monopolistas 
3. Desenvolver política macroeconômica ativa 
4. Neutralizar tendência à sobreapreciação 

cambial 
5. Realizar uma política de desenvolvimento. 
6. Diminuir desigualdades sociais. 
7. Proteger o ambiente 
 Defende portanto uma intervenção moderada do 

Estado no mercado. 



 Precisa 

1. Ter suas contas fiscais equilibradas. 

2. Ter um corpo de burocratas e uma estrutura 
administrativa competentes. 

3. Ter legitimidade democrática (se o país já 
houver realizado sua revolução capitalista e 
estiver maduro para a democracia) 

4. Ter legitimidade social: contar com uma 
coalizão de classes desenvolvimentista a 
apoiá-lo. 

 



 Do liberalismo econômico:  

-Capitalistas rentistas, financistas, classes 
médias tradicionais, intelectuais orgânicos. 

 Do liberalismo econômico dependente: 

-Antigo capitalismo mercantil, capitalistas 
rentistas, financistas, interesses estrangeiros. 

 Do desenvolvimentismo: 

-Capitalistas empresários, burocracia pública, 
classe trabalhadora, intelectuais republicanos.  



 Do liberalismo central ou imperial: é 
antagônico ao nacionalismo, embora o 
pratique. 

 Do liberalismo dependente: é antagônico; vê 
os países ricos como prontos a cooperar com 
os países em desenvolvimento. 

 Dos países em desenvolvimento: embora não 
negue disposição para cooperação nos países 
ricos, vê o capitalismo como a a competição 
entre os estados-nação, e defende o 
nacionalismo moderado.  



(tomando-se por base a Inglaterra e a França, 
onde não houve superposição de fases) 

 Período 

1º. 
desenvolvimentismo 

Séculos XVII e XVIII Mercantilismo 

1º. liberalismo 1830-1929 Laissez-faire 

2º. 
desenvolvimentismo 

1949-1978 30 Anos Dourados do 
Capitalismo 

2º. 
desenvolvimentismo 

1979-2008 30 Anos Neoliberais do 
Capitalismo 
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