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Nancy Fraser é filósofa e teórica crítica marxista. Tornou-se doutora em 1980 pela City 

University of New York e lecionou no departamento de filosofia da Universidade de 

Northwestern por muitos anos antes de se mudar para a New School for Social Research, em 

1995, onde é professora titular de filosofia e política. Para além da academia, Fraser é um dos 

principais nomes do movimento feminista estadunidense e autora de livros com temas voltados 

para debates sobre feminismo, democracia, populismo, capitalismo e justiça. 

 

 

O livro “O velho está morrendo e o novo não nasceu” se centra na análise da crise do 

neoliberalismo progressista e suas consequências nas esferas política, social, econômica e 

ecológica numa perspectiva global. Além disso, a autora aborda a construção da falsa 

idealização do capitalismo liberal como benéfico para o povo dentro da democracia e o 

surgimento de líderes populistas de direita. 

Na primeira parte do livro que apresenta o artigo “Do neoliberalismo progressista a 

Trump - e além”, Fraser analisa a crise política global, representada nas figuras proctofascistas 

emergentes, no BREXIT e no euroceticismo. Assim, a autora expõe que “apesar de suas 

diferenças, todos esses fenômenos compartilham uma característica comum. Todos envolvem 

um enfraquecimento dramático, se não um evidente colapso da autoridade das classes políticas 

estabelecidas e dos partidos políticos”, ou seja, uma rejeição generalizada (FRASER, 2020 , p. 



 

 

21). Contudo, apesar de se manifestar de maneira incisiva no meio político, a crise 

contemporânea não se resume a ele, expandindo-se de maneira interdependente para os âmbitos 

econômico, ecológico e social e caracterizando a crise de hegemonia. 

A partir disso, a autora conceitua hegemonia e bloco hegemônico, atribuindo a este 

último um conjunto de valores e suposições sobre a moralidade social. No caso do bloco 

contemporâneo, a Europa e os Estados Unidos combinaram dois componentes normativos 

relacionados ao direito à justiça: distribuição, com a alocação social de bens divisíveis; e 

reconhecimento, às marcas morais da hierarquia dos status na sociedade. Assim, a crise atual 

se manifesta a partir do descrédito social nesses dois fatores que constituem a hegemonia do 

neoliberalismo progressivo, marcada pela aliança entre os movimentos sociais e os setores 

financeiros. 

Os Estados Unidos são o grande exemplo progressista-neoliberal que, ao unir esses 

ideais tão distintos, ocasionou a financeirização: política de enfraquecimento do Estado e 

globalização da economia capitalista. Desse modo, a classe média foi precarizada e a elite 

enriqueceu ainda mais a partir do mascaramento de impacto social do projeto neoliberal com a 

utilização dos movimentos sociais em ascensão no país para a criação de um “reconhecimento 

superficialmente igualitário e emancipatório” que confundia o conceito de igualdade com 

meritocracia (FRASER, 2020, p. 25). Dessa forma, ao invés de abolir a hierarquia social, 

buscou-se diversificar-lá com indivíduos carismáticos de grupos minoritários que eram 

‘merecedores’. Com esse movimento, emerge a desarticulação da coalizão do New Deal e 

derrotando o neoliberalismo reacionário. 

No que se refere ao neoliberalismo reacionário, Fraser destaca a relação entre a sub-

representação dos ideais sociais desse grupo e a ascensão de figuras proctofascistas duas 

décadas depois. Com o crescimento de governantes progressistas neoliberais, nota-se o 

desconforto de figuras retrógradas e contrárias a plena inclusão e representação de minorias 

políticas ao serem obrigadas a dividir a agenda econômica neoliberal com o progressismo. 

Além disso, ao ignorar as mazelas econômicas enfrentadas a partir da adoção do neoliberalismo 

em comunidades concentradas no sul do país, abriu-se uma lacuna hegemônica que não pode 

ser preenchida pelo neoliberalismo progressista. Com isso e a marginalização dos movimentos 

antineoliberais, Trump ascendeu atendendo a esse eleitorado. 

Anteriormente à eleição de Trump, Obama, que se mostrou grande representante do 



 

 

neoliberalismo progressista, aliou-se mais fortemente ao mercado após a crise de 2008, 

rompendo com as promessas da campanha que eram voltadas às reformas políticas a fim de 

impulsionar o status quo do modelo que ele representava, ainda que ideologicamente esse se 

mostrasse numa crescente impopularidade, fato que foi aprofundado pelo movimento Occupy 

Wall Street, contra a concentração de renda. A partir dessa insatisfação coletiva, duas correntes 

distintas emergentes: Bernie Sanders à esquerda e Trump ainda mais à direita. Nessa disputa 

de narrativas, Trump sai vitorioso por conta do seu discurso protecionista e nacionalista que 

atrai os liberais reacionários e as classes mais baixas que não eram presentadas pelo 

neoliberalismo progressista. Assim, em oposição ao populismo progressista de Sanders, 

nasceu, durante a campanha, o populismo reacionário de Trump, o outsider. 

Após eleito, Trump não cumpriu com suas promessas de campanha que possuíam um 

caráter distributivo e muitas de suas políticas econômicas fortaleceram a concentração de renda 

no país. “Tendo abandonado a política populista de distribuição, Trump passou a apostar na 

política reacionária de reconhecimento, enormemente intensificada e cada vez mais cruel” 

(FRASER, 2020, p. 33). Seu governo se tornou exemplo do neoliberalismo hiper-reacionário 

que, apesar de crescente, se mostrou frágil e instável. Contudo, a redução do populismo no 

governo possibilita a reascensão do neoliberalismo progressista, o que origina as mesmas 

condições que criaram o Trump. 

A partir disso, Fraser explicita que “neoliberalismo progressista revivido nem um 

neoliberalismo hiper-reacionário inventado é um bom candidato para a hegemonia política no 

futuro próximo” (FRASER, 2020, p. 35). Uma das possibilidades a longo prazo é o surgimento 

de um candidato contra-hegemônico populista que unisse pessoas com ideais diferentes em 

torno do status de vítimas de uma economia fraudulenta buscando transformação, porém, a 

base populista reacionária de Trump parece pouco provável por suas políticas excludentes. 

Assim, almeja-se enquanto aliança a união entre os populistas progressistas e os estratos da 

classe trabalhadora que votaram em Trump na última eleição. Para tanto, é necessário separar 

o progressismo do neoliberalismo e as comunidades trabalhadoras precisam “abandonar seus 

atuais aliados cripto-neoliberais” (FRASER, 2020, p. 38). 

A autora encerra seu texto explicitando a relevância da ascensão de um populismo 

progressista que, compreendendo a gravidade da crise hegemônica contemporânea, priorize 

respostas coletivas e objetivas que possibilitem o surgimento de uma contra-hegemônia 

duradoura. A crise demonstra que o modelo atual de capitalismo, globalizante, neoliberal e 



 

 

financeirizado é pouco sustentável, originando uma ordem social institucionalizada inerente à 

instabilidade. A necessidade de agir emerge, não apenas para a construção de um mundo 

melhor, mas também para interromper o atual interregno que consome trabalhadores com seus 

sintomas mórbidos. 

 

 

 

CITAÇÃO DIRETA LOCALIZAÇÃO DA PÁGINA 

Um bloco populista progressista deve fazer 

dessas percepções as suas estrelas-guia. 

Renunciando à ênfase progressista-neoliberal 

nas atitudes pessoais, deve concentrar seus 

esforços nas bases estruturais-institucionais 

da sociedade contemporânea. Especialmente 

importante, deve destacar as raízes 

compartilhadas das injustiças de classe e 

status no capitalismo financeirizado. 

Concebendo esse sistema como uma 

totalidade social única e integrada, esse bloco 

deve vincular as mazelas sofridas por 

mulheres, imigrantes, negros e pessoas 

LGBTQ+ àquelas experimentadas pelos 

estratos da classe trabalhadora atraídos para 

o populismo de direita. 
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A redução da igualdade à meritocracia foi 

especialmente fatídica. O programa 

neoliberal progressista para uma ordem 

“mais justa” não visava abolir a hierarquia 

social, mas “diversificá-la”, “empoderar” 

mulheres “talentosas”, pessoas de cor e 

minorias sexuais para que chegassem ao 

topo. Esse ideal é inerentemente específico a 

uma classe, voltado para garantir que 

indivíduos “merecedores” de “grupos sub-

representados” possam alcançar posições e 

estar em pé de igualdade com os homens 

brancos e heterossexuais de sua própria 

classe. A variante feminista é reveladora, 

mas, infelizmente, não é única. Focados em 

“fazer acontecer” e “quebrar o teto de vidro”, 
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seus principais beneficiários só poderiam ser 

aqueles que já possuíssem o necessário 

capital social, cultural e econômico. 

     

 

 

Nancy Fraser debate de maneira objetiva sobre a crise multifatorial que vêm assolando os 

Estados Unidos nos últimos anos, apresentando os impactos da falácia do neoliberalismo 

progressista e oferece possibilidades para a construção de um mundo mais sustentável, com 

respostas complexas e radicais para problemas estruturais. Apesar de centrar-se no contexto 

estadunidense, a leitura se faz fundamental para compreender a ascensão de populistas 

reacionários ao longo do globo que, ainda que estejam geograficamente distantes, aproximam-

se nos elementos discursivos de suas políticas.  

 

  



 

 

 


