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“O espaço tornou-se uma escala da reprodução capitalista, ou
seja, uma espacialidade socialmente gestada no tempo
tecnicamente empiricizado dentro de um espaço-mundo, na
formulação de Milton Santos, a unicidade da técnica. A
unicidade de um único motor, a Globalização! Por isso a mídia
pauta o cotidiano, e domina os movimentos se associando ao
mercado.” Crocetti, Reestruturação Produtiva no Paraná. 2001.

Resumo

Neste ensaio analisamos a desconstrução do capitalismo pós 1945 e a construção do
neoliberalismo, em sua fase superior o Consenso de Washington, sua crise e o
desmanche do Estado na América Latina, e sua subordinação ao Imperialismo, como
sistema político mundial, ou seja, uma tentativa de se legitimar como neoimperialismo,
que se alimenta na conquista de territórios. E um ataque velado e radical contra os
mecanismos de controle do Estado, imposto pelo Mercado, ou seja, pelo Império
Estadunidense. Que prega liberdade total de comércio, sem limitações. Essas políticas já
foram denunciadas como uma ameaça letal à liberdade, econômica e política, sua
mensagem é drástica apesar de suas boas intenções, o projeto de administração
moderada do Estado imposta via Consenso de Washington aos países da periferia do
sistema capitalista, possivelmente conduzirá ao mesmo desastre que o Nazismo Alemão,
ou seja, a servidão moderna.
Palavras-Chave: Geografia econômica, imperialismo, neoliberalismo, paradigmas e
Liberdade.

* Esboço inicial usado como referencial teórico na apresentação da Oficina: A Crise Brasileira se
Administra? no III Fórum Social Mundial em janeiro de 2003a em Porto Alegre-RS. Texto reformulado
e aumentado, com o título, Geografia do Neoliberalismo apresentado na Mesa Redonda; A Crise
Brasileira se Administra?, no I Encontro Sulbrasileiro de Geografia, Curitiba, outubro de 2003b. Texto
modificado, ampliado e atualizado em novembro de 2016 para o Boletín GeoEcon.
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Resumen

En este ensayo se analiza la deconstrucción del capitalismo a partir de 1945 y la
construcción del neoliberalismo, su crisis y el desmantelamiento del Estado en América
Latina, y su subordinación al imperialismo como sistema político mundial, es decir, un
intento de legitimarse como neo-imperialismo, que alimenta la conquista de territorios.
Y un velado ataque a los mecanismos de control radicales y estatales impuestas por el
mercado, es decir, el imperio americano. Predicar una completa libertad de comercio sin
limitaciones.
Este estado del proyecto de gestión moderada impuesta a través del Consenso de
Washington a los países de la periferia del sistema capitalista, posiblemente llevan al
mismo desastre que el nazismo alemán, es decir, la servidumbre moderna.
Palabras clave: Geografía Económica, el imperialismo, el neoliberalismo, los
paradigmas y la libertad.

Abstract

In this essay, we analyze the deconstruction of capitalism after 1945 and the
construction of neoliberalism, its crisis and the dismantling of the state in Latin
America, and its subordination to imperialism as a world political system, that is, an
attempt to legitimize itself as neo-imperialism, which feeds the conquest of territories.
And a veiled attack on the radical and state control mechanisms imposed by the market,
ie the American Empire. Preach complete freedom of trade without limitations.
This moderate management project state imposed via the Washington Consensus to the
countries of the periphery of the capitalist system, possibly lead to the same disaster that
German Nazism, in the modern serfdom.
Keywords: economic geography, imperialism, neoliberalism, paradigms and Freedom.

1) Gênese
O objetivo dessa pesquisa é interpretar o ciclo longo de desenvolvimento do

Capitalismo, sua Crise Estrutural e seu impacto na reestruturação de avanços e
retrocessos a partir de análises teóricas e concretas sobre a globalização, neoliberalismo
e a sociedade do futuro, ainda que represente um resultado preliminar de uma pesquisa
mais ampla sobre o funcionamento dos grandes capitais na estruturação do território.

A análise é desenvolvida valendo-se, principalmente, dos referenciais teóricos
das reflexões e categorias de análises de KONDRATIEFF, SCHUMPETER, SANTOS,
RANGEL e STREECK principalmente. Procurou-se então lançar elementos para uma
discussão das bases do funcionamento do território a partir de dados macroeconômicos
que espacializam o funcionamento na economia no território.

Para Wallerstein o capitalismo surgiu na Europa há 500 anos com uma
fisionomia direta de economia-mundo. Emergiu do esgotamento de um regime prévio
de império-mundo que tinha sucedido aos minissistemas de subsistência. Considera que
as formações primitivas funcionavam em torno da divisão extensiva do trabalho, em
marcos culturais muito diversos.

Defende que o processo se desenvolveu em extensas geografias com regimes
políticos centralizados, mais ou menos como hoje funciona no terceiro mundo. O
capitalismo mundializado assenta em estruturas políticas múltiplas, divisão geográfica
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do trabalho e grande variedade de estados nacionais (WALLERSTEIN, 1979: p. 489-
492).

Formula que o modelo apareceu com a crise do feudalismo (1300-1450) e
expandiu-se à escala mundial. Distanciou-se rapidamente de outras regiões como a
China, que tinham alcançado níveis de população, superfície e tecnologia muito
semelhantes. O motor desse impulso foi a rivalidade econômico-militar imperante entre
as monarquias absolutas. O choque entre esses estados incentivou a associação das
novas burguesias com as velhas aristocracias, escorou a acumulação e pavimentou o
aparecimento do comércio global (WALLERSTEIN, 1979: p. 182-230 e p. 426-502).

A partir desse momento o sistema-mundo governou o planeta através de quatros
ciclos seculares próprios do capitalismo.

A fase inicial de grande expansão (1450-1620/40);
Uma longa crise (1600-1730/50);
Uma etapa de desenvolvimento excepcional (1730-1850);
O quarto período persiste até hoje, e seria o último deste universo moderno.

(WALLERSTEIN, 2005: cap. 2).

Explica que os Ciclos Longos de Acumulação Capitalista, ciclos de 50-60 anos,
ciclos de Kondratieff, regulam essas etapas de expansão e recriação capitalista. São
flutuações que operam como sequências previsíveis dentro de processos de maior
duração, que determinam o curso do sistema mundial (WALLERSTEIN, 1984: 5). Que
poderíamos completar com a teoria de Marx, do ciclo de tendência da queda da taxa de
lucros, e ainda com a tese de Schumpeter, com a tendência ao esgotamento do ciclo
tecnológico dominante.

Raciocínio reforçado pela historicidade desses processos de hegemonia e contra
hegemonia, uma espécie de troca hegemônica frenética. Cada supremacia emerge como
resultado das lutas sangrentas e essa superioridade econômica do vencedor é abalada
pelos rivais, que copiam inovações evitando os gastos bélicos enfrentados pelo
vencedor. Essa mesma sequência repete-se no próximo período, exemplificando.

Após um antecedente Ibérico, os Países Baixos tiveram a primeira liderança
significativa, aproveitando as suas vantagens competitivas no comércio, a agricultura
intensiva e o fabrico têxtil. Essa primazia foi desafiada pela Inglaterra e França que
haviam alcançado certa igualdade de desenvolvimento. O controle do ultramar foi a
chave do êxito britânico. Permitiu estabelecer colônias que compensaram a
inferioridade de população e recursos internos. Essas implantações facilitaram a
acumulação de moeda e o manejo de um grande mercado externo

(Wallerstein, 1948: p. 50-98, 102-174; e 1999: p. 83-99).
(KATZ, 2016)

A América foi assimilada durante a conquista espanhola e a Europa Oriental
quando consolidou a sua exportação de alimentos. A Índia, o Império Otomano, Rússia
e África Ocidental entraram ao ficar submetidas às exigências da divisão internacional
do trabalho.

Essa subordinação garantiu as especializações, a divisão do trabalho e produtivas
de cada território. A industrialização prematura da Inglaterra, França e Países Baixos
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determinou a primazia do trabalho livre. Nos EUA prevaleceu a escravatura para
assegurar a provisão de insumos ao Velho continente. Na Europa Oriental impôs-se a
servidão para garantir o abastecimento de cereais e nas regiões intermédias como a
Itália predominaram misturas de trabalho assalariado e forçado (Wallerstein, 1979: p.
93-177).

O teórico dos sistemas entende que as situações e hierarquias de cada região se
reproduzem através de uma cadeia de produtos, que reúne todos os participantes num
mesmo circuito mundial. Mediante o intercâmbio desigual e o fluxo polarizado do
comércio, essa conexão reforça o predomínio de certas zonas centrais. O sistema, inclui,
portanto, uma recriação constante do desenvolvimento.

Nesta análise também se considera que o sistema-mundo funciona mediante uma
estrutura política, que reafirma a localização central, periférica ou semiperiférica de
cada país na hierarquia global. Nesse enquadramento amolda-se a preeminência de
estados fortes, débeis e intermédios. As formações distintas estatais coexistem através
de reconhecimentos mútuos, que asseguram a legitimidade internacional de cada país
(Wallerstein, 2004: cap. 18-19).

Nesses mesmos termos situaram o subdesenvolvimento os pensadores da
dependência. A teoria do sistema-mundo trouxe novos argumentos para fundamentar
teses partilhadas de recriação estrutural da desigualdade global. Mas o autor
estadunidense introduziu ainda um conceito de semiperiferia, para ilustrar a existência
de situações intermédias, que historicamente operaram como aros de subida ou descida
no sistema mundial. Verificou que junto das potências hegemónicas sempre existiram
formações intermédias que acolchoaram a desigualdade global. A situação
semiperiférica expressou o declive de velhas potencias a situações medianas (Espanha)
onde o trânsito para ‘posições de domínio mundial (Estados Unidos, Alemanha)
(Wallerstein, 1984: 248-267, 313-329).

Assim como os marxistas latino-americanos, Wallerstein deduz essa estabilidade
da rigidez que apresenta a divisão internacional do trabalho. Ressaltou a existência de
uma arquitetura estável em cenários geográficos em constante mudanças. Observou que
as alterações na pirâmide centro-periférica se desenvolvem maioritariamente no interior
de cada segmento. Só em poucas circunstâncias históricas algumas economias centrais
se degradam até ao nível periférico e a mesma excepcionalidade rege em sentido
inverso (Aguirre Rojas, 2007).

Wallerstein postula um princípio de soma zero na mobilidade interna de cada
faixa do sistema mundial. Considera que a subida de um componente tende a ser
compensada pela queda de uma porção equivalente.

Nesses mesmos termos situaram o subdesenvolvimento os pensadores da
dependência. A teoria do sistema-mundo trouxe novos argumentos para fundamentar
teses partilhadas de recriação estrutural da desigualdade global. Mas o autor
estadunidense introduziu ainda um conceito de semiperiferia, para ilustrar a existência
de situações intermédias, que historicamente operaram como aros de subida ou descida
no sistema mundial. Verificou que junto das potências hegemónicas sempre existiram
formações intermédias que acolchoaram a desigualdade global. A situação
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semiperiférica expressou o declive de velhas potencias a situações medianas (Espanha)
onde o trânsito para ‘posições de domínio mundial (Estados Unidos, Alemanha)

(WALLERSTEIN, 1984: 248-267, 313-329).
KATZ, 2016:

O Desmanche do Consenso Keynesiano

As condições econômicas, inicialmente, transformam a massa (vista
teoricamente, é um grupo de indivíduos anônimos, com comportamento homogêneo, de
atitudes automatizadas. A coesão da massa é débil, e a interação, mínima) do país em
trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum,
interesses comuns. Essa massa, pois, é já, em face do capital uma classe, mas ainda não
o é para si mesma. Na luta, (...), essa massa se reúne, e se constitui em uma classe para
si mesma. Os interesses que defende se tornam interesses de classe. Mas a luta entre
classes é uma luta política. (...)

(...) De todos os instrumentos de produção, o maior poder produtivo é a classe
revolucionária mesma. A organização dos elementos revolucionários como classe supõe
a existência de todas as forças produtivas que poderiam se engendrar (se inventar; criar
motivos. Gerar; fazer existir: desenvolver projetos) no seio da sociedade antiga.

MARX: Luta de Classes e Luta Política.

Obsolescência programada dos anos 1990, foi aperfeiçoada e convive nos anos
2000 com a obsolescência tecnológica, ou seja, inovação constante de componentes e
novas tecnologias que não se integram, tecnologias e componentes que uns não são
compatíveis com gerações mais avançadas, antes o novo aparelho ou tecnologia era
compatível e lia e se conectava com componentes e tecnologias ultrapassadas. Hoje
cada nova tecnologia e novo componente não se comunica com o anterior, memoria
DDR2, DDR3, DDR4, etc., o novo processador o novo chip, etc.

Então é substituição constantes de componentes e de gerações tecnológicas,
sucateamento tecnológico para estimular o consumo e a substituição frenética dos
equipamentos, como o mercado não expande, como os preços estão cada vez maiores, e
para preservar a taxa de lucros abusivas, vendem-se mais do mesmo e para os mesmos.
De um executivo em uma recente entrevista, de uma marca líder em tecnologia e
telefones móvel, “tudo que você irá consumir nos próximos 50 anos nós já inventamos,
só esperamos o momento certo para lançar”!

As formulações teóricas sobre crise do Capital apresentadas pelos neomarxistas
em 1968 na Alemanha (1) não se referiam aos bancos e aos mercados financeiros,
naquela época, ninguém previa a “financeirização” do capitalismo moderno.

Também não se falava de Ciclos conjunturais, crises de crescimento e limites de
crescimento, subconsumo e superprodução. É possível que os autores das teorias
pretendessem, distinguir-se do determinismo economicista, e tenderam mais para a
teoria do capitalismo marxista.

No período pós Segunda Guerra, o mundo surfava na onda da fase A do Ciclo
longo de Kondratieff, era o “espírito da época”, o pensamento dominante – incluindo,
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surpreendentemente, parte da esquerda –, afirmavam que a economia capitalista havia
se transformado numa máquina de prosperidade dominável do ponto de vista
tecnocrático, e que poderia ser mantida em funcionamento regular e isenta de crises,
calibrada com ajuda do conjunto de instrumentos Keynesiano que permitiam uma
interação ordenada dos Estados e das grandes empresas. Ver figura 1.

A reprodução material da sociedade industrial capitalista parecia, assim,
garantida, a propensão da evolução capitalistas para crises, superada, e a
“depauperação” da classe operária, ainda prevista pela ortodoxia, afastada para muito
longe. (STREECK, 2013: capítulo 1)

Muitos interpretes tem opinião de que, com esta política a Alemanha superara o
seu mal-entendido ordoliberal (ordem liberal ou terceira via, política econômica da
Alemanha do pôs guerra), abrindo-se aos outros Estados do Ocidente capitalista cujas
economias nacionais são “mistas” além do mercado empresarial privado, também
tinham muitas empresas públicas, birôs de planeamento, conselhos setoriais, comités de
desenvolvimento regional, negociações sobre política de rendimentos, etc.,

Como já tinha formulado pormenorizadamente Andrew Shonfield no seu livro
Modern Capitalism (1965), popularizado na Alemanha por Karl Schiller. Este otimismo
do domínio e controle do Capital – “otimismo da controlabilidade” – uma palavra que
só começou a ser utilizada quando o sistema já tinha ruído, abalado pela crise do
petróleo dos anos 1970.

Figura 1 – Kondratieff

Fonte: Mamigonian: 1987 p. 63-71 e Rangel: 1990 p. 33-35. Elaboração Crocetti
2016.
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Obs. A linha do gráfico Kondratieff foi construída pelas médias trienais do
crescimento econômico mundial, com base nos gráficos do Banco Mundial 2000-15 e
das tabelas de Mamigonian: 1987 p. 63-71 e Rangel: 1990 p. 33-35.

Essa teoria reinou nos EUA durante a liderança de Kennedy e Johnson, com as
suas equipes de conselheiros econômicos formados pela teoria keynesiana e, por
conseguinte, favoráveis ao intervencionismo. O planejamento era tudo menos um
anátema e a possibilidade de convergência entre capitalismo e comunismo era um tema
legítimo no debate político-econômico: o mercado capitalista precisava de mais
planeamento, o planeamento comunista precisava de mais mercado – assim, o
capitalismo e o comunismo podiam encontrar-se a meio caminho (KERR et al, 1960).

A economia dita mecanicista e depois a econometria ocupou o lugar do capital
enquanto classe nas teorias; “a técnica e a economia enquanto ideologia” (segundo
Habermas 1969) assumiram o lugar antes reservado ao poder e aos interesses nestas
teorias. A crença de que a economia, no essencial, não passava de uma questão técnica,
estava tão difundida entre sociólogos como entre economistas. Um exemplo, entre
muitos outros, é Amitai Etzioni, com o seu livro The Active Society, do ano de 1968.
Esta obra constitui provavelmente a tentativa mais ambiciosa de determinar as
condições nas quais as sociedades democráticas modernas poderiam escolher livremente
o rumo da sua evolução e proceder, na prática, à sua escolha.

O livro bíblia (quase 700 p.) só refere a economia uma vez para constatar que,
“as nações ocidentais” poderiam confiar na sua capacidade de “gerenciar e controlar
processos sociais globais recorrendo amplamente a instrumentos keynesianos, entre
outros, para impedir uma inflação descontrolada e uma depressão, assim como para
gerar crescimento económico” (ETZIONI: 1968) (2).

Na Alemanha, a reinterpretação do capitalismo moderno como um sistema de
gestão tecnocrática da economia – uma nova espécie de “capitalismo de Estado” – deve-
se, sobretudo, a Friedrich POLLOCK, que assumiu o papel de perito em economia no
Instituto de Estudos Sociais. Formulou que o capitalismo, ao longo da sua evolução,
transformou-se num capitalismo completamente planejado pelo Estado, “de modo que
nada de essencial foi deixado ao funcionamento das leis de mercado ou a outras ‘leis da
economia’” (POLLOCK,1981: p. 87).

O pós-guerra e o fim do fascismo e da economia da guerra não foram motivos
suficientes para ele alterar a sua avaliação. Na opinião dele, o surgimento das grandes
empresas e de instrumentos de planejamento estatal cada vez mais sofisticados e
desenvolvidos se impôs definitivamente no tempo do laissez-faire (liberdade para
deixar-fazer), transformando o capitalismo avançado num sistema econômico regulado
pela política em princípio, portanto não sujeito a crises.

No fascismo e no socialismo de Estado, assim como no New Deal – os três
sistemas sociais pós-capitalistas – a superioridade da política tinha sido substituída pela
supremacia da economia, superando a propensão a crises, intrínseca ao capitalismo de
concorrência original, desorganizado e caótico.

Na perspectiva de ADORNO e HORKHEIMER – segundo formulação de
DUBIEL, na sua introdução a um livro com textos de POLLOCK – a “teoria do
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capitalismo de Estado de Pollock [...] mostrou uma apresentação detalhada de uma
ordem social na qual as grandes burocracias estatais conseguiam controlar o processo
econômico de tal forma que se pode falar de uma supremacia da política sobre a
economia em condições não socialistas”.

Além disso, “a tese de POLLOCK de um domínio puramente político e não
intermediado pela economia [...] ofereceu a HORKHEIMER e ADORNO a justificativa
político-econômica para deixarem de considerar urgente um debate da economia
política” (em Pollock 1975, p. 18 e seguintes.) (3).

As intuições daquela época evocam conceitos como aqueles que podemos
encontrar na hierarquia de necessidades de Maslow (Maslow 1943): quando a existência
material está assegurada, são libertadas pretensões não materialistas que exigem
satisfação, relativas à autorrealização, à libertação, ao reconhecimento, a comunidades
autênticas e semelhantes (4).

Interpretaram que, nas novas condições históricas de bem-estar garantido,
acabaria por deixar de ser possível impor a disciplina repressiva que o capitalismo
enquanto organização social exigia das pessoas, bem como o caráter coercivo do
trabalho assalariado alienado. Com o fim da escassez, graças à evolução das forças
produtivas, o domínio – institucionalizado, entre outras coisas, em hierarquias
supérfluas no local de trabalho e numa remuneração diferenciada segundo um princípio
de desempenho, obsoleto do ponto de vista econômico – tornou-se cada vez menos
reproduzível (5).

A participação nas decisões e a democracia, a libertação no e do trabalho
constituíam possibilidades à espera de ser descobertas e concretizadas (GORZ, 1967 e
1974). A mercantilização do ser humano e a competição em lugar da solidariedade
constituíam modos de vida ultrapassados e que seriam cada vez mais reconhecidos
como tal. As exigências de democratização de todos os domínios da vida e de
participação política para além dos limites estabelecidos pelas instituições políticas
existentes unir-se-iam numa rejeição do capitalismo como forma de vida e estilhaçariam
por dentro a organização obsoleta do trabalho, bem como a vida baseada na propriedade
individualista. (STREECK, 2013: capítulo 1)

Foi sobretudo por isso que a investigação empírica da Escola de Frankfurt
naquela época se concentrou na consciência política de estudantes e trabalhadores,
assim como nos sindicatos e no seu potencial para serem mais do que apenas máquinas
de produção de salários. Pelo contrário, os mercados, o capital e os capitalistas não eram
referidos e a economia política foi substituída – ou pelo menos completada – pelas
teorias da democracia e da comunicação.

Todo esse debate em torno do enfraquecimento, domação e controle do
capitalismo foi amplamente utilizado como argumento e provas para o fim do
capitalismo liberal por; F. HAYEK, M. FRIEDMAN e L. MISES, criadores da
retomada ideológica do Neoliberalismo do pós II Guerra, e mais fortemente após a crise
do petróleo dos anos 1970.

Na realidade, aconteceu precisamente o contrário: não foram as massas que se
recusaram a seguir o capitalismo do pós-guerra, acabando com ele, mas sim o capital na
forma das suas organizações, organizadores e proprietários, influenciados e estimulados
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pelos teóricos da ideologia neoliberal. A sociedade do consumo que cresceu
exponencialmente na década de 1950-60, demostrando um comportamento totalmente
atípico para a teoria da crise.

Ao mesmo tempo que aflorava a contradição, a luta contra “a onda do
consumismo”, que ainda teve alguma ressonância junto dos estudantes de 1968, pouco
tempo depois começou um período de consumismo e de comercialização nunca visto no
mundo, com a participação ativa e majoritária precisamente da geração que, ainda a
pouco, tinha se levantado e combatido a mercantilização da vida pelo capitalismo
(STREECK, 2012a).

Os mercados de bens de consumo, como automóveis, vestuário, cosméticos,
alimentos e revolução da eletrônica de consumo, e de serviços, como cuidados do corpo,
turismo e entretenimento, expandiram-se com uma dinâmica inédita, tornando-se os
motores mais importantes do crescimento capitalista.

As inovações cada vez mais rápidas dos processos e produtos, possibilitadas pela
difusão rápida da microeletrônica, reduziram o ciclo de vida de um número crescente de
bens de consumo, permitindo uma diferenciação dos produtos cada vez mais profunda,
em resposta aos desejos de grupos de clientes cada vez mais especializados (6). O que o
grande CHANDLER chamava de produção em Escopo. Ao mesmo tempo, a economia
monetária conquistava permanentemente novos domínios da vida social, reservados até
então a amadores, abrindo-os à produção e subtração do valor acrescentado; o desporto,
que se tornou nos anos 1980 um negócio global bilionário, constitui um exemplo, entre
outros, desse novo modelo.

Na obra de Schumpeter, para não falar de Marx, “o capital” ainda era
considerado um foco de turbulência permanente, uma perturbação permanente da
sociedade econômica moderna – o ponto de partida para uma “destruição criativa”
contínua (Schumpeter, 2006) –, forçosamente acalmado pelo socialismo, seu freio
inevitável, mesmo que carregado pela burocracia. Weber já o havia previsto, sendo
possível, em parte, que a estranha imobilidade do capital na teoria da crise de
legitimação remonte ao seu pensamento. Porém, isto não permitia abordar aquilo que
haveria de acontecer nas décadas posteriores dos anos 1960. Ver figura 1.

De acordo com a formulação de Kondratiev, cada ciclo tem uma fase de
ascensão e declínio. A dinâmica interna dos ciclos (chamado de ciclo de Kondratieff
depois dos estudos dele) é baseada no princípio de flutuações, no mecanismo de
acumulação, concentração, dispersão e desvalorização do capital como um fator chave
para o desenvolvimento do mercado capitalista da economia.

Para fundamentar sua teoria, Kondratieff procurou examinar o comportamento
de variáveis econômicas e sua dinâmica, efetuando, ao longo dos anos, a análise do
movimento médio das séries e indicadores de preços e mercadorias. Tais como taxas de
juros, investimentos dos bancos, salários dos trabalhadores em atividades agrícolas e
industriais, alterações populacionais, importação e exportação, depósitos e poupanças
bancárias, total de comércio exterior, consumo e produção de carvão e petróleo;
produção de ferro gusa; produção de cereais por acres e produção líder. Nestes ciclos a
fase de expansão é caracterizada por superinvestimentos em bens de capital e, na fase de
depressão, por um processo de depreciação. Ver teorização esboçada na figura 1.
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Então, o capital revelou-se como jogador e não como brinquedo – como um
predador (e não como animal de criação). Considerou o enquadramento institucional da
“economia social de mercado” após 1945 como uma jaula que se tinha tornado
demasiado pequena e começou a convencer-se cada vez mais da urgência de se libertar
dela.

As teorias neomarxistas da crise, de Frankfurt, reconheceram há quatro décadas,
de forma diferente e mais perfeita de que a maioria das outras teorias do capitalismo
social da época, a fragilidade interna do mesmo. Mas não avaliaram corretamente as
suas causas e, portanto, também o rumo e a dinâmica de mudança histórica iminente.

A abordagem destas teorias excluía a possibilidade de ser o capital e não o
trabalho a retirar legitimidade ao capitalismo democrático, tal como este se tinha
desenvolvido nos tempos gloriosos (7). Na realidade, a história do capitalismo posterior
aos anos 70 do século XX, incluindo as sucessivas crises econômicas ocorridas neste
período, é a história de evasão do capital à regulação social que lhe foi imposta após
1945, mas que ele próprio nunca desejou.

Na sua origem, estavam as revoltas dos trabalhadores por volta de 1968 e a
confrontação dos empregadores das sociedades industriais maduras com uma nova
geração de trabalhadores que consideravam como adquiridos as taxas de crescimento e
o progresso social permanente da fase da reconstrução e, em geral, as promessas
políticas dos anos de fundação do capitalismo democrático. O capitalismo nem podia
nem queria satisfazer para sempre estas reivindicações.

(STREECK, 2013: capítulo 1)
Após maio de 1968 ameaçavam submeter as empresas a um aperto de lucro, ou

queda da taxa de lucro (profit squeeze) permanente (8). Tudo isto resultou, ao longo do
tempo, num processo secular de liberalização – um regresso, numa vastíssima frente,
sem precedentes na história da economia política do capitalismo moderno, dos
mercados livres e autorregulados, regresso esse não previsto por qualquer teoria.

A teoria da crise não estava preparada para um Estado desregulamentador e
liberalizador de um capitalismo que deveria ser colocado ao serviço da sociedade, a fim
de se libertar das expectativas sociais que deixou de poder satisfazer, assim como não
estava preparada para um capitalismo que se sente demasiado constrangido na
imunidade às crises que lhe é garantida pela política (9).

O processo de liberalização, que inclui, simultaneamente, uma técnica de
controle, uma desresponsabilização do Estado e uma libertação do capital, não avançou
senão a passo, sobretudo enquanto a recordação dos abalos de 1968 ainda esteve
presente, e foi acompanhado por múltiplas disfunções políticas e económicas, até atingir
o seu momentâneo ponto alto na crise atual do sistema financeiro mundial e das
finanças públicas.

Os acontecimentos das quatro décadas passadas desde o apogeu da teoria da
crise levaram-me a propor um conceito de crise de legitimação alargado no qual não
existem apenas dois agentes – o Estado e os seus cidadãos – mas sim três: o Estado, o
capital e os “dependentes do salário” (10).

As expectativas perante as quais o sistema político-econômico é obrigado a
legitimar-se não existem apenas do lado da população, mas também do lado do capital,
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que já não surge apenas como aparelho, mas também como agente, mais precisamente:
do lado dos seus proprietários e gestores, ambos dependentes do lucro. Na realidade, as
suas expectativas deveriam ser mais importantes para a estabilidade do mesmo de que
as da população dependente do capital, uma vez que o sistema é capitalista: só é
possível satisfazer também estas últimas expectativas quando aquelas forem satisfeitas,
não se podendo, necessariamente, dizer o contrário.

Dessa maneira, ao contrário do que afirmam as teorias da crise neomarxistas,
uma crise de legitimação (como a crise financeira do sub-prime em 2008) também pode
resultar de um desconforto “do capital” relativamente à democracia e às obrigações que
lhe foram impostas, isto é, sem que haja uma evolução progressiva, “que transcende o
sistema”, das reivindicações sociais, como muitos previam nos anos 1970. Podemos
considerar a contrarrevolução, ruptura com neoliberalismo na América Latina no final
dos 2000 e início da década de 2010, a primavera árabe, o Movimento Ocupe nos EUA
e o Estado Islâmico.

O capitalismo pressupõe um contrato social no qual as expectativas recíprocas
do capital e do trabalho, de dependentes do lucro e dependentes do salário estão
estabelecidas de forma mais ou menos explícita, na forma de uma constituição
econômica formal ou informal. O capitalismo – ao contrário daquilo que as teorias
econômicas e as ideologias querem fazer acreditar – não é um estado natural, mas sim
uma ordem social que, estando associada a determinado tempo, necessita de ser formada
e legitimada: é concretizada em formas que variam conforme o lugar e ao longo da
história, podendo, em princípio, ser sempre negociada de novo e estando
permanentemente ameaçada de ruptura.

Aquilo que ficou conhecido na bibliografia anglófona como postwar settlement
(ajustamento pós-guerra) do capitalismo democrático, que começou a desmoronar-se
estimulado com a crise do petróleo nos anos 1970. Tratava-se de um entendimento
social resultante da situação pós-guerra relativo aos fundamentos negociais de uma
evolução do capitalismo sob uma nova forma.

O capitalismo após 1945 encontrava-se numa situação defensiva em todo o
mundo. Tinha de se esforçar em todos os países do Ocidente, então em formação, para
conseguir prolongar e renovar a sua licença social (11), face a uma classe trabalhadora
fortalecida na sequência da guerra e da concorrência com o freio do Socialismo. Isto só
foi possível graças às fortes concessões, previstas e possibilitadas pela teoria de Keynes:
a médio prazo, na forma de uma política conjuntural e de planeamento estatal para
garantir o crescimento, o pleno emprego, o equilíbrio social e uma proteção crescente da
imprevisibilidade do mercado; a longo prazo, na forma de um desaparecimento histórico
progressivo do capitalismo num mundo de taxas de juro e de margens de lucro a níveis
permanentemente baixos.

Foi só nestas condições (portanto, ao serviço e sob a supremacia; de fins sociais
politicamente definidos) que, após o fim da economia da guerra, foi possível integrar
uma economia do lucro reanimada numa democracia liberal estabilizada, protegida
contra retrocessos fascistas e tentativas estalinistas. Foram estas as condições que
tornaram politicamente exequível a reintrodução do direito à propriedade e ao exercício
do poder de dirigir. A chamada, na discussão teórica de Frankfurt, “fórmula da paz” foi
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mediada, tal como o seu cumprimento foi supervisionado, por um Estado
intervencionista que impunha uma disciplina ao mercado, planejava e redistribuía,
garantindo os fundamentos para o negócio do novo capitalismo, sob pena de perder a
sua própria legitimidade.

(STREECK, 2013: capítulo 1)
Em resposta a esta situação, o capital começou a preparar o seu abandono do

contrato social do pós-guerra, e preparando a ruptura, ou por outras palavras, citando a
elaboração de A. Arendt, emancipação política da burguesia, libertando-se da sua
passividade, recuperando a sua capacidade de ação e realização e fugindo à situação em
que estava sujeito ao planejamento, regulação e à utilização política do Estado
democrático.

A vantagem para o capital estava no fato de, ao contrário dos trabalhadores e dos
seus sindicatos, que tinham à sua disposição estratégias alternativas à continuação do
capitalismo democrático, que consistiam em retirar-lhe progressivamente parte de seus
lucros, e sua “confiança” predadora, e com ela, os meios de investimento necessários
para o seu funcionamento.

Durante as últimas três décadas (1984-2014) a revolução da tecnologia da
informação fez surgir um novo tipo de capitalismo, confirmando sua fase superior o
imperialismo, que é profundamente diferente daquele da 1ª revolução industrial ou
daquele que emergiu após a segunda guerra carregado de ideologia de extermínio
(Guerra Fria e Corrida Armamentista).

O Espaço Geográfico concebido como um cimento de objetos mediados pelas
práxis social. Como diria Milton Santos, são formas hibridas/técnicas que constituem o
território usado, a periodização serve para espacializar e desvendar as técnicas, o meio
político, artífice do espaço, mediado pelo Estado, pelas corporações, que projetam o
novo, ocultando o velho.

O Consenso de Washington legitima o neoliberalismo
Para o Neoliberalismo suas características fundamentais são; O centro dinâmico

de suas atividades econômicas é global, a principal fonte da sua produtividade e
competitividade é a inovação, (criação constante de tecnologia de controle social), ou
seja, concentrar conhecimento e processamento de informação e está estruturado
amplamente em redes de fluxo financeiro.

Este novo modelo de capitalismo global foi divulgado como nova economia ou
neoliberalismo, e teve suas estruturas abaladas com as sucessivas crises, fruto de
inúmeras manipulações financeiras causando uma profunda ruptura moral, que
desencadeou no mundo movimentos sociais que buscam uma nova reestruturação social
e moral do mundo.

Uma das crenças do neoliberalismo é que os países pobres deveriam se
concentrar na produção de um pequeno e especial grupo de mercadorias para
exportação, com intuito de obter divisas e deveriam importar grande parte das demais
commodities. Esta ênfase na exportação levou a periferia do sistema uma crise
econômica e social no final do século XX, sua reestruturação iniciou um novo período
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histórico, que Milton Santos denominou de Período Popular da História junto com sua
parceira teórica professora Maria Adélia de Souza.

O Espaço Geográfico concebido como um cimento de objetos mediados pelas
práxis social. Como diria Milton Santos, são formas hibridas/técnicas que constituem o
território usado, a periodização serve para espacializar e desvendar as técnicas, o meio
político, artífice do espaço, mediado pelo Estado, pelas corporações, que projetam o
novo, ocultando o velho.

O neoliberalismo, como sistema político hegemônico mundial, é na realidade o
neo-imperialismo, que se alimenta na conquista de territórios, mas não mais territórios
extensões de terras como no passado, mas sim de territórios produtivos, territórios de
consumo. O fim da Guerra Fria, não significa, de maneira alguma, que o mundo tenha
superado a bipolaridade e reencontrado a estabilidade, sob a hegemonia dos Estados
Unidos. Pois, se há vencidos, é difícil nomear quem é o vencedor. Os Estados Unidos?
A União Européia? O Japão? Os três juntos?

A derrota do "império do mal" abre novos mercados, cuja conquista pode
provocar uma nova guerra mundial.

Ela tem início logo após o fim da 2a Guerra Mundial, na Europa, depois nos
EUA, onde o capitalismo imperava com maior vigor. Essa ordem surge como reação
teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem estar social. Sua tese
original é o texto de Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão, datado de 1944.

É um ataque velado e radical contra os mecanismos de controle do Estado,
imposto pelo Mercado. Prega liberdade total de comércio, sem limites, sem controles.
Sobrevivem de estratégias, orquestradas pelas mídias de aluguel, que em uni som vivem
denunciando, esbravejando que qualquer tentativa de barrar os avanços do
neoliberalismo globalizado é uma ameaça letal à liberdade, econômica e política. Sua
mensagem é drástica apesar de suas boas intenções, o projeto de administração do
Estado moderado, imposta via Consenso de Washington aos países da periferia do
sistema capitalista, poderá conduz ao mesmo desastre que o Nazismo Alemão, ou seja, a
servidão moderna.

Hayek inconformado com o avanço do Estado de Bem-estar na Europa, em 1947
convocou alguns simpatizantes de sua orientação ideológica para uma reunião na Suíça.
Entre os participantes estavam também inimigos declarados do (novo programa – New
Dean, estadunidense. Nesse encontro se fundou a sociedade de Mont Pèlerin, uma
espécie de Franco-maçonaria Neoliberal, retamente organizada e dedicada. Seu objetivo
básico era combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases do
novo capitalismo, duro e livre de regras.

Nesse período, (1945-60), o mundo vivia sua idade do ouro, apresentado o
crescimento mais rápido da economia, ou seja, estávamos surfando na onda do ciclo
longo de Kondratieff em sua fase “A” expansiva. Por essa razão, a polêmica contra a
regulação social, tem uma receptividade maior, e Hayek e seus companheiros pregam
que o novo igualitarismo deste período, promovido pelo Estado de Bem-estar, destruía a
liberdade do cidadão e a vitalidade da concorrência. Desafiando o consenso oficial da
época, eles argumentavam que a desigualdade era um valor positivo – Na realidade
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imprescindível em si pois disso precisavam as sociedades ocidentais. Essa tese
permaneceu na teoria Neoliberal por mais de 20 anos.

Com a crise cíclica estrutural do Capitalismo, deflagrada com a primeira e
segunda crise do petróleo de 1973/74 e 1978-79, fase “B” do ciclo longo de Kondratieff,
que levou o mundo a uma brutal recessão, combinando com baixas taxas de crescimento
da economia aliada as altas taxas de inflação, pela primeira vez, abriu caminho para as
idéias Neoliberais, que passaram a ganhar maior visibilidade. As raízes da crise,
afirmava Hayek e seus companheiros, estavam localizados no poder excessivo e nefasto
dos sindicatos e, de maneira mais geral, do movimento social organizado, que
corroeram as bases da acumulação capitalista com suas pressões reivindicativas sobre os
salários, e com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse cada vez os gastos
sociais.

Os salários e os encargos sociais segundo a análise neoliberal, destruíram os
níveis necessários de lucros das empresas e desencadearam processos inflacionários que
levaram a uma crise geral das economias capitalistas, esses argumentos foram usados
em rede mundial articulados em comum acordo com a Mídia de Aluguel coorporativa
mundial para mascarar a crise Estrutural do Capitalismo, diagnosticada por Marx, e
estudada por Kondratiev e Schumpeter. O remédio, era claro; manter o Estado forte;
sim; mas só na sua capacidade de romper e esmagar o poder dos sindicatos e o controle
monetário, mas sem ação e fraco para investimentos, intervenções econômicas e gastos
sociais. Mas o receituário só terá sucesso se vir associado a estabilidade monetária,
controle inflacionário, que irá garantir as bases do intervencionismo Neoliberal.

Para o sucesso e a implantação dessas ideias, era necessária uma disciplina
orçamentária com os seguintes objetivos:

 diminuição crescente até a total contenção dos gastos sociais;
 aumento da taxa de desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva

de trabalhadores para quebrar os sindicatos, e permitir o arrocho salarial;
 reformas fiscais, redução de impostos sobre os rendimentos mais altos, sobre

tudo os que incidem sob o lucro.

Sendo assim; uma nova a saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as
economias avançadas, que naquele momento (1973-79), estavam as voltas com uma
estagflação, resultados das políticas de Keynes, ou seja, a intenção anticíclica de
redistribuição social, as outras haviam desgraçadas o mundo normal da acumulação e do
livre mercado. Anulavam pela força do controle da circulação das idéias, vide controle
da mídia de aluguel, e a compra de pesquisadores vassalos, na periferia do Sistema
Capitalista e no Centro do Império também (John Williamson, Milton Friedman, etc.)
para reafirmar e legitimar sua tese, dessa maneira, o crescimento da economia cresceria
quando a estabilidade monetária (fim da Inflação) e os incentivos essenciais para
retomada do desenvolvimento e da modernidade.

O modelo neoliberal levou mais de uma década para ser implantado, pois a
maioria dos países europeus adotavam a cartilha Keynesiana. O pioneiro do modelo foi
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o Chile, sob a tutela militar de Pinochet, no início dos anos 1970, começou de modo
avassalador, desregulamentação econômica, profissional, desemprego em massa,
repressão sindical, concentração de renda em favor da elite, privatização de bens
públicos, tudo isso inspirado no modelo neoliberal estadunidense de Milton Friedman.

O Neoliberalismo Chileno, bem entendido, pressupunha a abolição da
democracia e instalação da mais cruel e violenta ditadura militar do pós-guerra.

Hayek, explicava que a democracia em si mesma, jamais havia sido um valor
central do neoliberalismo. A liberdade e a Democracia, explicava, podiam facilmente
tornar-se incompatíveis, se a maioria da sociedade decidisse interferir nos direitos
incondicionais de cada agente econômico, se decidissem dispor de sua renda e de sua
propriedade como quisessem. Esses processos destruíram os níveis necessários de
lucros das empresas e desencadearam processos inflacionários que não podiam deixar
de terminar numa crise generalizada das economias capitalistas. A estabilidade
monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. Desta forma, uma nova e
saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as economias avançadas, então às voltas
com uma estagflação, resultado direto dos legados combinados de Keynes e de
Beveridge.

Nesse sentido o Chile na periferia do sistema capitalista se transformou numa
espécie de experiência-piloto para o neoliberalismo dos países centrais. É bom lembrar
que na Europa ocidental, o ideário do neoliberalismo andava meio arranhado, e só foi
possível implantá-lo devido à Crise Estrutural do Capitalismo, em parte gerada pela
crise do petróleo, e por outra determinação, gerada pelo esgotamento do modelo
tecnológico da 2ª Revolução Industrial, além é claro da crise política do modelo
soviético e da reestruturação produtiva da China nos fins dos anos 1980 e inicio dos
1990.

Da Ideologia a Práxis

Com esse processo, ganhou espaço uma nova ideologia – o novo liberalismo –,
que se constituiu em uma hegemonia no plano mundial. O liberalismo enquanto
formulação político-ideológico já existia antes das grandes transformações em curso,
particularmente no que diz respeito a globalização da economia e a reestruturação
produtiva. Mas foi no contexto destas transformações que o neoliberalismo conquistou
espaço e reconquistou a sua posição.

A Nova Ordem Mundial se sustenta nas velhas desigualdades entre os
habitantes, assim como nas velhas distinções entre classes de países. Os caciques da
aldeia global são os 23 países desenvolvidos, que concentram nada menos que 80% do
Produto Interno Bruto (PIB) do globo, US$ 20,5 trilhões, mas onde moram apenas 15%
da população: Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, Austrália, Japão e
Nova Zelândia. Neste grupo exclusivo, a renda per capita média é de US$ 24 mil. Nos
outros 162 países, US$ 1 mil. (ONU: 2004)

"É fácil de constatar as disparidades, basta dar uma volta nas ruas", disse o
cientista político e lingüista estadunidense Noam Chomsky, ao visitar, em novembro de
1998, pela primeira vez o Brasil. Diariamente, circulam US$ 3 trilhões nos mercados
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financeiros mundiais. Diariamente também um quarto dos habitantes do planeta vai
dormir com fome, o que corresponde a cinco vezes a população dos Estados Unidos.

Há cada vez menos barreiras para o percurso do capital. O volume de comércio
exterior, base da internacionalização econômica, cresceu em média 5,3% nos quatro
primeiros anos da década de 1990, o maior avanço desde o início dos anos 1970. Não
houve, porém, contrapartida no aumento da riqueza mundial. Ao contrário: a taxa de
crescimento do Produto Interno Bruto nos anos 1990 foi a mais baixa da segunda
metade do século XX, 1,71% ao ano em média, segundo mostra um estudo do
economista Simão Silber, professor de Economia da USP (BENKO, 1995: p. 51-71).

A conclusão é que a intensificação da circulação de mercadorias entre os países,
o comércio internacional, que é uma marca do globalitarismo, não tem melhorado a vida
da maioria das pessoas nem tampouco da maior parte dos países. O capital circula com
mais velocidade, mas a quantidade de produtos continua praticamente a mesma, ou seja,
maior produção com menos trabalho, logo menos consumo.

Para os países candidatos ao modelo nessa guerra global, reza o manual
globalitário que é necessário satisfazer cinco condições:

 Estabilidade da economia com crescimento controlado;
 Modernidade através de reformas eficazes;
 Flexibilidade administrativa, produtiva e trabalhista;
 Privatizações (Estado mínimo);
 Globalização da economia, livre cambismo total.

Para a implantação do projeto da nova ordem mundial (o globalitarismo), o
Estado nacional – como o conhecemos hoje – deve ser eliminado. A coordenação das
políticas macroeconômicas passa para os cartéis (mega-empresas globais) ou
organismos internacionais (FMI/Banco Mundial/OMC). Os serviços públicos devem ser
privatizados para se adaptar às estratégias globais. O Estado Mínimo passa a ser então
sinônimo de legislação e ainda assim basicamente na área civil, pois as de ordem
econômica e trabalhista devem ser padronizadas e flexibilizadas – a formação da União
Européia expressa claramente esta perspectiva. E também deve se organizar, assumindo
total responsabilidade para que os excluídos não perturbem os incluídos na “nova
ordem”, garantindo a estes ordem e segurança que a
produtividade/qualidade/racionalidade requerem. Hoje se fala em políticas
compensatórias para diminuir os impactos dessa política globalitária excludente e
geradora de mais pobreza, fruto dos ajustes estruturais em curso para adaptar as
economias locais à lógica da nova dinâmica da economia mundial.

Com esse processo, ganhou espaço uma nova ideologia – o novo liberalismo –,
que se constituiu em uma hegemonia no plano mundial. O liberalismo enquanto
formulação político-ideológica já existia antes das grandes transformações em curso,
particularmente no que diz respeito à globalização da economia e à reestruturação
produtiva. Mas foi no contexto destas transformações que o neoliberalismo conquistou
espaço e reconquistou a sua posição.

Para Therborn,
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"(...) o neoliberalismo é uma superestrutura ideológica e política que acompanha
uma transformação histórica do capitalismo moderno" (1995, p. 39).

No debate acadêmico, há um consenso de que é o neoliberalismo que informa as
principais políticas econômicas em curso e que o modelo Keynesiano de capitalismo
reformado e o modelo socialista clássico estão em crise.

"O neoliberalismo é um projeto sério e racional, uma doutrina coerente e uma
teoria vinculada e reforçada por certos processos históricos de transformação do
capitalismo. É uma doutrina, pelo menos de fato, conectada com uma nova dinâmica
tanto tecnológica e gerencial quanto financeira dos mercados e da competição"
(THERBORN, 1995, p. 182).

Para Anderson,

"Tudo que podemos dizer é que este é um movimento ideológico, em escala
verdadeiramente mundial, como o capitalismo jamais havia produzido no passado.
Trata-se de um corpo de doutrina coerente, autoconsciente, militante, lucidamente
decidido a transformar todo o mundo à sua imagem, em sua ambição estrutural e sua
extensão internacional. Eis aí algo muito mais parecido ao movimento comunista de
ontem do que ao liberalismo eclético e distendido do século passado" (ANDERSON,
1995: p. 22).

Para Therborn, o neoliberalismo precisa ser compreendido no contexto histórico
das grandes mudanças nas relações institucionais entre o Mercado e o Estado e entre as
Empresas/Mercado (THERBORN, 1995: p. 139-40). Essa mudança não é fruto de uma
política ou de uma ideologia econômica, mas trata-se de uma mudança que tem por trás
a força de uma configuração bem complexa. Neste sentido,

"(...) essa mudança tem dado alento à força ideológica dos partidos e dos
intelectuais neoliberais, mas não é um efeito produzido por estes" (THERBORN, 1995,
p. 140).

Para o mesmo autor, o neoliberalismo está se esgotando enquanto projeto
ideológico e político, e a expectativa de sua continuidade se assegura apenas nos seus
laços de articulações com o gigantesco processo de mudança estrutural em curso no
mundo capitalista. (THERBORN, 1995: p. 141)

Anderson contesta esta posição. Para ele, só é possível falar em uma hegemonia
neoliberal hoje porque as políticas econômicas são definidas por esta doutrina. No final
do século XX, apenas o neoliberalismo se apresentou como "proposição intelectual
efetiva para o ordenamento das economias capitalistas modernas" (1995, p. 149). Para
afirmar que o neoliberalismo está superado, é preciso que haja outra doutrina
substituindo-o, o que não ocorre ainda. Pelo contrário, "o neoliberalismo foi e é uma
doutrina completa e coerente" (1995, p. 148), possuindo uma força formidável do ponto
de vista intelectual. A formulação neoliberal tem em Hayek o responsável pelo
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desenvolvimento de uma epistemologia completa e coerente, enquanto Friedman “era
mais um técnico e um propagandista".

No contexto da concorrência internacional, que promoveu o "surgimento, pela
primeira vez, de um mercado genuinamente mundial" onde as empresas estão perdendo
o poder dos mercados individuais; e os Estados perdem o poder regulador sobre as
economias nacionais, que vão em direção da doutrina teórica do neoliberalismo que
"valoriza sistematicamente o papel do mercado às custas do Estado e também das
grandes empresas" (cf. Anderson, 1995, p. 147). É esse, portanto, o "processo
subjacente de mudança estrutural-histórica na própria natureza do capitalismo, (...)
que tem escorado e possibilitado o sucesso ideológico do neoliberalismo"
(ANDERSON, 1995: p. 147).

Borón, que prefere conceituar este momento como o da "emergência de uma
nova etapa de capitalismo competitivo, com um novo papel e uma nova dinâmica para
os mercados" (1995, p. 160), também considera que esse processo não é fruto de um
projeto ideológico e político determinado, mas é neste contexto que o neoliberalismo
emerge como uma corrente particular.

A expansão do neoliberalismo "significou o triunfo de um projeto de
recomposição reacionária do capitalismo que atraiu para si todas as forças da
burguesia internacional" (BORÓN, 1995: p. 172). O livro Freedom to choose, de
Friedman, num espaço de 3 a 4 semanas foi lançado em 90 países, simultâneo ao
lançamento de um vídeo e dá uma turnée mundial do autor, dentro de um projeto
político articulado, que considerava inclusive a derrota do socialismo e o
enfraquecimento do movimento operário. Isto mostra o grau da hegemonia neoliberal e
explica o seu efeito de impacto mundial (BORÓN, 1995: p. 172).

Para Borón, o neoliberalismo resume o senso comum imposto pelas classes
dominantes de nossa época, que tem por base a idolatria ao mercado; a demonização do
Estado; exaltação da empresa privada; e o "darwinismo social de mercado", que aparece
como desejável e eficaz (BORÓN, 1995, p. 158). Emir Sader compreende o
neoliberalismo como um modelo hegemônico: "uma forma de dominação de classe
adequada às relações econômicas, sociais e ideológicas contemporâneas" (p. 146) que
enquanto processo transcendeu os limites econômicos e se transformou "no senso
comum do nosso tempo" (SADER, 1995: p. 147). Sader aponta que um dos resultados
do avanço do neoliberalismo é o processo de reprivatização das relações de classe (que
estavam fortemente permeadas pelo Estado). (SADER, 1995: p.140)

Anderson traça um paralelo com o marxismo, que enquanto doutrina forte foi à
inspiração original dos partidos sociais democratas. "Não podemos subestimar o poder
das idéias" (ANDERSON, 1995: p. 166). Embora aja uma conexão entre o
neoliberalismo forte e as versões mais difusas dessa ideologia, que são mediadas por
dirigentes políticos que ocupam posições de poder e que têm uma forte formação teórica
em Hayek e Friedman, tais como: Miguel Bouer e Carlos Solchaga, estrategistas
econômicos do PSOE na Espanha; e na Suécia socialdemocrata, Feldt o ministro de
Finanças; Vaclav Klaus da República Tcheca, que vive citando Hayek; Roberto Campos
(que possuía grande poder decisório no Brasil, certamente leu Hayek); Fernando
Henrique Cardoso (certamente leu Hayek e Friedman); e Mário Vargas Llosa (do Peru,
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que se confessou admirador de Hayek e Friedman ao próprio Anderson) (ANDERSON,
1995: p. 166).

Há de se diferenciar a doutrina neoliberal mais consistente e elaborada da versão
maquiada, isto é, da “nova economia” em execução em alguns países, mas é importante
assinalar a forte conexão entre ambas. "Há (...) uma relação funcional entre o espaço
teórico mais amplo e o espaço domesticado, datado, onde as idéias se traduzem em
medidas práticas" (ANDERSON, 1995: p. 165).

Portanto, há duas versões de neoliberalismo: uma "dura" e outra "branda"
(FERNANDES, p. 54-6). A versão "dura" é fruto da ideologia original do
neoliberalismo, que define o mercado com regulador eficaz da economia e solução para
todos os problemas fundamentais da modernidade, justificando que toda intervenção
estatal é danosa. Este projeto no original não é aplicado em nenhum país do mundo
(FERNANDES, 1995: p. 54).

Nessa mesma linha, Laurell elabora um modelo explicativo ao neoliberalismo,
em que o fundamental é construir um novo padrão de acumulação do capital, que
necessariamente passa pelo desmonte das instituições do Estado de bem-estar.

A primeira vertente deste modelo é a supressão dos direitos sociais, que
conseqüentemente desobriga o Estado de garantir o acesso desses direitos a todos os
cidadãos (LOURELL, 1995: p. 169). Isto implica remercantilizar esses bens públicos
através da privatização do financiamento e dos serviços (idem, 163). Para o
neoliberalismo, este modelo permite uma expansão das ações da iniciativa privada.
Também está fundamentado que o Estado deve prover com seus benefícios apenas os
que se encontram na condição de indigentes; para os demais, qualquer tipo de benefício
deve corresponder a uma contrapartida, como o pagamento ou o desempenho de um
trabalho.

A segunda vertente é a redução do gasto social público (ibidem, p. 169),
priorizando a canalização dos recursos sociais para os grupos mais carentes (ibidem,
163) e a descentralização dos serviços, que;

"(...) não tem por objetivo democratizar a ação pública, mas, principalmente,
permitir a introdução de mecanismos gerenciais e incentivar os processos de
privatização, deixando em nível local a decisão a respeito de como financiar,
administrar e produzir serviços”.

(LAURELL, 1995, p. 174).

O elemento articulador da estratégia neoliberal é a privatização, pois;

"(...) atende ao objetivo econômico de abrir todas as atividades econômicas
rentáveis aos investimentos privados, como o intuito de ampliar os âmbitos da
acumulação, ao objetivo político-ideológico de remercantilizar o bem-estar social.”
(LAURELL, 1995, p. 167)

Mas outros pesquisadores também concordam que o neoliberalismo foi
legitimado pela via democrática. Cabe ressaltar, no sentido de reforçar esta idéia, que os
dois governos que aplicaram os modelos neoliberais ferindo o preceito democrático
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foram Pinochet no Chile e Fujimori no Peru. No Chile, as políticas neoliberais
continuam sendo aplicadas pelos sucessores de Pinochet, eleitos democraticamente. No
Peru, quando as eleições diretas foram convocadas, todos os partidos que se opunham
ao modelo neoliberal não atingiram juntos 10% dos votos.

Mas, como Fernandes assinalou, havia um limite para essa legitimação
democrática do neoliberalismo; um limite objetivo da "capacidade de tolerância" das
massas à degradação das suas condições de vida (FERNANDES, 1995: p. 54-6).

Qual é a do Consenso de Washington?
Não se trata de nenhum tipo de sociedade secreta, nenhum tipo de conspiração

internacional, porque muito já se publicou, informando que é uma visão conspiratória da
história, como se o consenso fosse uma grande organização clandestina que gerisse ou
manejasse os instrumentos de poder mundial.

Trata-se de uma expressão acadêmica, cunhada por John Williamson, um
economista vassalo do centro do poder sem grande expressão.

Em 1989, o International Institute for Economy, que funciona em Washington, e
faz parte de uma rede de assessoramento do grande capital, – são centros de analise e
reflexão de cenários estratégicos onde há intelectuais contratados para pensar numa
perspectiva do poder –a serviço do poder, eles estão ali pensando, a médio e longo
prazos, a perspectiva de poder para o seu país.

Washington se transformou na capital do império, do que restou de poder nesse
mundo, sendo assim, existem redes que reúne cérebros de altíssima qualidade; esses
institutos recebem também, permanentemente, a visita de políticos, de intelectuais e
autoridades que circulam pelo mundo, que vão até esses institutos para atualizar suas
cabeças, informar-se sobre os últimos dados e, eventualmente, passar alguma
informação mais atualizadas sobre as suas províncias.  Em outros momentos da história
também ocorriam esses centros que pensavam o mundo, e hoje nosso centro do império
é Washington.

Pois bem, o Instituto Internacional de Economia em que John Williamson
promoveu, em 1989, uma reunião cujo objetivo era discutir as reformas necessárias para
que os países periféricos saíssem da década perdida, da estagnação, da inflação, da
recessão, da dívida externa e retomasse o caminho do crescimento. Nessa reunião,
Williamson divulgou um "texto" onde aparecia a expressão, Consenso de Washington,
os resultados dessa reunião foram publicados em livro em 1990.

Esse livro se espalhou pelo mundo, e com ele essa expressão; Consenso de
Washington.  E, posteriormente, ele mesmo, John Williamson, tentou explicar o que
queria dizer com essa expressão: “eu fiz, apenas, uma lista das políticas e das reformas
que estavam sendo receitadas e usadas pelos países na América Latina, em conjunto,
consensualmente, pelos principais centros e círculos de poder sediados na cidade de
Washington”.

Sintetizando, o que Williamson queria dizer em seu texto, é que a rede onde
circulavam essas idéias – era o governo estadunidense, o FMI, o Congresso dos Estados
Unidos além da rede de técnicos burocratas que estavam no comando e coordenavam a
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política econômica mundial, a partir dos EUA, e esse grupo fazia a gestão política da
América Latina, isso é, eles que governavam de fato a América Latina, através de suas
redes de produção intelectual. E, hoje, aparentemente, de uma maneira hegemônica e
integrada, essas redes de institutos e agências (FMI, BIRD, OMC, etc.) atuam em
conjunto com as mesmas idéias.

É um fenômeno admirável. As principais burocracias econômicas do Tesouro
norte-americano: o FAD, o FMI, o BID, o BIRD, a OMC e, até as Nações Unidas; além
da academia que gira em torno de Washington, todos agem em rede receitando os
mesmos remédios, afirmou Williamson?

Olho para todos os lados, leio, sinto e percebo que todos estão pensando a
mesma coisa, isto é, todos estão propondo a mesma coisa.  Há uma forte convergência.
E não foi sempre assim, nem sempre foi assim!

Então, essa foi a primeira coisa que Williamson percebeu: "em Washington
todos estão pensando que na América Latina todo mundo tem de fazer a mesma coisa".
Aliás, não só a América Latina, o Consenso de Washington diz respeito à visão
estadunidense sobre a condução da política econômica, para os países periféricos no
mundo inteiro, mas, obviamente, de forma muito mais direta para os países da América
Latina que, naquele momento, eram os países mais endividados, e estavam situados
embaixo da zona de hegemonia, da supremacia estadunidense. E essa constatação, ele
chamou de Consenso de Washington. O consenso era esse conjunto de coisas.
Congresso, burocracias, burocracias internacionais, aí há um acordo sobre o que?

Quais eram as idéias do acordo que ele percebia?

Que havia um plano de ordem macroeconômica, havia um acordo completo
entre todas as agências econômicas, que todos os países periféricos deveriam, no
momento, serem convencidos a aplicar um programa em que lhes é requerido um
rigoroso esforço de equilíbrio fiscal, austeridade fiscal ao máximo, o que passa
inevitavelmente por um programa de reformas administrativas, providenciarias e
fiscais, e um corte violento no gasto público, principalmente na área social.

Esse era o primeiro pacote: estabilizar é necessário. E para estabilizar, é
necessária uma política fiscal austera, com cortes, corte de salários dos funcionários
públicos e congelamento de seus salários, demissões, flexibilização do mercado de
funcionários públicos, corte das contribuições sociais, reforma da previdência social.

O que é que ele descobria no plano macroeconômico? Há um acordo entre todas
essas agências com relação aos países periféricos, no sentido que todos deveriam buscar
a estabilização monetária, porque a prioridade numero 1 é a estabilização e a política
fiscal tem que ser submetida à política monetária.

segunda coisa que ele percebia, todos pensavam que esses países devem fazer
políticas monetárias rigidíssimas, porque a prioridade numero 1 é a estabilização e a
política fiscal tem que ser submetida á política monetária.
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A segunda ordem de propostas e reformas, que estava naquele "consenso", para
usar a palavra de ordem deles, são de ordem microeconômica: é preciso desonerar
fiscalmente o capital para que ele possa aumentar a sua competitividade no mercado
internacional, desregulado e aberto.

Então, o único caminho para as pequenas empresas situadas nos países da
periferia entrarem nesse jogo seria o aumento de competitividade, o que passaria por
desoneração fiscal, flexibilização dos mercados de trabalho, diminuição da carga social
com os trabalhadores, diminuição dos salários.

terceira coisa que o consenso propunha: nada disso será possível se não
desmontar radicalmente, o modelo anterior que havia nesses países, um modelo
perverso, que funcionou mau, só fez porcarias, que é o modelo de industrialização por
substituição de importações.

Nessa direção, quais são as propostas?

As propostas são;

Primeiro, desregulação dos mercados, sobretudo o financeiro e o do trabalho. E
isso já foi feito em quase todos os países da América Latina.

Segundo, privatização, de preferência selvagem.
Terceiro, abertura total do mercado, liberdade total de comércio.
Quarto, garantia do direito de propriedade, sobretudo na zona de fronteira, isto

é, nos serviços, propriedade intelectual etc.

O que Williamson descobriu? Que nos principais centros de poder de
Washington, havia-se desenhado um programa compacto de políticas e reformas
perfeitamente alinhadas com a política hegemônica dominante dos países centrais,
desde o início dos anos 1980, isto é, um programa neoliberal de gestão global, ou seja,
um projeto de pensamento único, o neoliberalismo ou a morte!

Surpreendentemente, para quem quiser se debruçar sobre a América Latina, irá
descobrir que todos os países estão fazendo a mesma coisa.

Esse pacote que esse senhor descobriu, não é nada mais, nada menos, do que a
versão construída, nesses organismos internacionais, ou a tradução do programa de
idéias neoliberais, que havia sido trazido e hegemonizado do Primeiro Mundo, a partir
da vitória da dama de ferro no Reino Unido, a Sra. Thatcher.

Mas a questão é: O fundamental não é o Consenso de Washington, mas, sim, o
que está por trás de uma época, do mundo hoje?

Que mundo é esse? A época em que venceu e se construiu, do ponto de vista
ideológico, a matriz neoliberal, que é paralela à época em que avançou célere o que
outros economistas chamam de processo de globalização financeira. Que
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desregulamentou todo o sistema financeiro, gerando uma crise estrutural no
Capitalismo, a crise financeira de 2008.

Precisamos relembrar que o ideário do neoliberalismo havia sempre incluído,
como componente central, o anticomunismo mais intransigente de todas as correntes
capitalistas do pós-guerra. Agora na era Bush, substituído pelo conceito de terrorismo e
sua doutrina geopolítica da Guerra Preventiva.

Na Europa, com exceção da Inglaterra, os governos de direita deste período
praticaram em geral um neoliberalismo mais cauteloso e matizado que as potências
anglo-saxônicas, mantendo a ênfase na disciplina orçamentária e nas reformas fiscais,
mais do que em cortes brutais de gastos sociais ou gestões anti-sindical. Contudo, a
distância entre estas políticas e as da social-democracia governante anterior já era
grande.

Países europeus e ex-socialistas que resistiram ao modelo, foram obrigados a
recuar, e se render as forças dos Mercados Financeiros Internacionais, que forçaram o
governo da Itália, Espanha, França, Portugal, Grécia, e mais tarde a Alemanha com as
devidas ressalvas, a mergulhar no modelo e se adaptar a uma política muito próxima a
ortodoxia neoliberal, com prioridade para a estabilidade monetária, a contenção do
orçamento, concessões fiscais aos detentores de capital e abandono do pleno emprego.
No final dos anos 2000/2010, o nível de desemprego em alguns desses países,
principalmente depois da hecatombe do neoliberalismo em 2008 era mais alto do que na
Inglaterra neoliberal.

Qual a avaliação efetiva do neoliberalismo?
Em termos macroeconômicos houveram avanços, principalmente na estabilidade

monetária (que brecou a grande inflação) fortemente apregoada pelos vassalos do
neoliberalismo e pela voz monolítica da mídia de aluguel.

Mais o grande êxito foi o brutal aumento da taxa de lucro de 4,2 nos 1970, para
5,6 nos 1980 e 8,6 nos 1990 e finalmente 11,4 da década de 2000.

Essa estratégia amoleceu e derrotou o movimento sindical organizado, com o
aumento do desemprego e uma notável contenção de salários.

Aumentou a desigualdades sociais, um dos objetivos fundamentais, da
política neoliberal foi alcançado!

Toda essa performance de êxitos foi concebida com um fim histórico, o
alavancamento do capitalismo, sua ressurreição e hegemonia mundial (globalização).
Nesse aspecto, o quadro se mostrou absolutamente decepcionante. Entre os anos
1980/90, foi absolutamente um desastre, crescimento nulo.

Por que a recuperação dos lucros não levou a uma recuperação da taxa de
investimento, da taxa de crescimento?

A desregulamentação financeira, criou condições mas competitivas para se
especular no mercado financeiro, afastando o capital do sistema produtivo, o peso das
operações parasitárias (a bolsa virtual) teve um crescimento vertiginoso neste período;
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 Com o aumento do desemprego, e o congelamento dos salários, ocorreu uma
retração do mercado, ou seja, com as novas tecnologias ocorreu um aumento
significativo da produtividade, sem que ocorresse um crescimento de mercado. O
mercado permaneceu o mesmo, tendo apenas uma taxa de renovação entre os mesmos
consumidores; outro fator foi que, o aumento das taxas de lucro levou a uma
concentração ainda maior de renda, favorecendo um crescimento de um mercado
sofisticado de bens, e uma estagnação do mercado formal de bens;

 O paradoxo foi o aumento dos gastos sociais, uma vez que ocorreram um
exponencial crescimento de aposentadorias compulsórias, e um elevado gasto com
salário desemprego e amparo ao trabalhador;

 Um outro fato foi o aumento da dívida pública em quase todos os países
europeus, além de alarmantes endividamentos privado das famílias e das empresas,
chegando a limites sem precedentes históricos;

O modelo chega a América Latina revigorado na Europa, após o projeto piloto
Chileno, nas mãos de Salinas, no México, em 1988, Menem, na Argentina, em 1989,
Andrés Perez, na Venezuela, em 1989, Fujimori, no Peru, em 1990, Collor, no Brasil,
em 1990, e se ampliou com FHC, em 1994 e implodiu em 2001 primeiro no Peru de
Fujimori, depois na Argentina, com os “panelaços” e com o ajuste do “curralito”.

Da contrarrevolução ou desconexão da América Latina ao Neoliberalismo
Tivemos avanços em?
 1999-2001 Venezuela, Hugo Chavez;

 2001-2013 Venezuela, Hugo Chavez;
 2002-2010 Brasil, Luís Inácio Lula da Silva;
 2003-2006 Argentina, Nestor Kirchner;

 2004-2008 Uruguay, Tabaré Vázquez;
 2006- Bolívia, Evo Morales;

 2006-10 Chile, Michelle Bachelet;
 2006- Equador, Rafael Correa;
 2007- Nicarágua, Daniel Ortega;

 2007-10 Argentina, Cristina Kirchner;
 2008-12 Paraguay, Fernando Lugo;

 2009-14 El Salvador, Mauricio Funes
 2010-2015 Uruguai, José Mujica

 2010-16 Brasil, Dilma Vana Rousseff;
 2011-16 Peru, Ollanta Humala;
 2011-15 Argentina, reeleita Cristina Kirchner;
• 2013- Venezuela, Nicolás Maduro;
 2012- México, Enrique Peña Nieto
 2014-18 Chile, Michelle Bachelet;

 2015- Uruguai, Tabaré Vázquez
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E retrocessos?

 2002-10 Colômbia; Álvaro Uribe (FARC, etc..)

 2006-12 México, Felipe Calderón;

 2006-11 Peru, Alan Garcia;

 2010-14 Chile, Sebastián Piñera;

 2010- Colômbia, Juan Manuel Santos,

 2015- Argentina, Mauricio Macri,

 2016- Peru, Pedro Pablo Kuczynski

 2016- Brasil, Golpe; Michel Temer

O “novo” neoliberalismo
O Grande Capital se reuniu no centro do Império para debater o mau uso do seu

dinheiro, numa maçonaria liberal no Consenso do Colorado no resort Beaver Creek.
Esse encontro é uma espécie de Fórum Econômico Mundial, criado em 1981 por Gerald
Ford, ex-presidente estadunidense, onde se reúnem anualmente seus convidados, os
donos do mundo; empresários, chefes de governo, banqueiros, presidentes das agências
multilaterais como FMI, e Alan Grenspan, ex-presidente do banco central dos EUA o
FED, pasta atualmente chefiada por Janet Louise Yellen.

Eles se reúnem para apagar o incêndio das fraudes mundiais, ENRON,
WORDCOM, XEROX, estouro da "bolha da Internet" (dot-com bubble). E preocupados
com os calotes, e com seu rico dinheiro, principalmente para debater o escândalo do
subprimes (crise das hipotecas), quebra do banco de investimento Lehman Brothers,
American International Group (AIG) e Bear Stearns. E mais recentemente discutir Crise
das dívidas soberanas.

Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não conseguiu revitalizar o
capitalismo. Mas politicamente e ideologicamente, todavia, o neoliberalismo alcançou
êxito num grau impensável para seus fundadores (Friedman e Hayek), uma vez que ele
se apresentou como um idéia simples de que não havia alternativas para seus princípios,
que todos, seja aderindo ou negando, tinham que adaptar-se a seu modelo. Se constituiu
numa hegemonia ancorada agora no livre cambismo, ou seja, no liberal-globalitarismo.

Mas com a articulação dos movimentos sociais, tais como Fórum Social
Mundial, Movimento ATTAC, Via Campesina, Movimento de Chiapas no México,
MST no Brasil, conseguiram chamar atenção da sociedade e num curto espaço de tempo
2002-08, conseguiram uma guinada no jogo, principalmente sob a liderança da América
Latina, que aos poucos vai virando a página dessa hegemonia neoliberal, e substituindo
esse modelo por uma alternativa autônoma baseando em suas experiências e
características próprias em vários países Latinos Americanos.

Mas em 2015 e principalmente 2016, começou uma virada na América Latina,
Europa e em 2016 nos EUA com a eleição de Donald Trump.
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Quais motivos inspiram as controvérsias, os questionamentos da Nova
Ordem?

A globalização neoliberal anula a capacidade da ação política; a população
excluída e os agentes sociais prejudicados se organizam contra a dominação econômica,
e passam a exercer uma cidadania mais plena, exigindo seus direitos; a educação
universal com qualidade, direito culturais, direito à saúde, mais segurança, construindo
uma concepção participativa inovadora, não apenas crítica, mais ética, mais social,
saindo na passividade contemplativa; outro motivo, é que a ordem institucional atual do
ultra liberalismo, ou, global-liberalismo, é ineficaz, altamente repressiva e usa como
tática a desqualificação do interlocutor, pois é alheia as demandas e reivindicações
sociais, por distribuição de renda, igualdade social e solidariedade, sendo portanto
excludente e concentradora de capital.

Para intervenção na soberania e na autodeterminação dos povos, os liberais
tentaram aprovar na rodada do milênio o AMI (Acordo Multilateral de Investimentos)
tentado em Seatle/EUA, em 1999, na fracassada rodada do milênio, que tinha como
objetivo impedir a quebra de contratos assinados previamente, ou seja, garantir direitos
futuros entre acordos comerciais, negando o direito do Estado de quebrar acordos
abusivos e lesivos ao patrimônio público local. Nessa onda de contestação as investidas
do centro do poder, surgiu na Europa um Fórum contra a especulação, o Movimento
ATTAC (Associação pela Tributação das Transações Financeiras em Apoio aos
Cidadãos), uma espécie de Imposto Sob Movimentação Financeira mundial, cuja
resultado financeiro resultado da taxação do capital especulativo, ou seja, essa massa de
dinheiro virtual que circulam na ciranda financeira das bolsas de valores. Essa
arrecadação em cima da especulação deveria ser canalizada para investimentos a fundo
perdido em educação, saúde e moradias.

Referências

Notas:
(1) HÖPNER E SCHÄFER (2012) apresentam um panorama geral dos problemas que a
integração europeia e a democratização de uma Europa unida enfrentam devido à
heterogeneidade das sociedades envolvidas.
(2) Por exemplo, para que uma constituição europeia pós-nacional fosse aceite pelos
países pequenos ou economicamente vulneráveis, teria de incluir tantas garantias contra
uma predominância alemã que seria, precisamente por isso, dificilmente aceitável para
os alemães.
(3) Mal houvesse uma convenção europeia, seria necessário esclarecer se os delegados
catalães deveriam ou poderiam ficar sentados sob a bandeira espanhola ou sob a catalã.
Depois, seria necessário falar dos bascos, dos corsos, dos flamengos, dos tiroleses do
Sul, dos sicilianos e talvez até dos bávaros.
(4) Não é que este otimismo não exista. Bofinger, Habermas e Nida-Rümelin
consideram possível, na sequência da solução da crise atual (2008), portanto, num
futuro próximo, chegar à “criação de uma zona monetária politicamente unida que
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constitua o núcleo da Europa”, através de uma alteração do Tratado, isto é, com a
aprovação de todos os 27 Estados-membros da UE. Segundo dizem: “Isso exigiria
ideias constitucionais claras acerca de uma democracia supranacional que permitam
uma governação comum, sem assumir a forma de um Estado federal. O Estado federal
europeu não constitui o modelo certo e sobrecarrega a disponibilidade para a
solidariedade de povos europeus historicamente autónomos. O aprofundamento das
instituições, necessário atualmente, poderia seguir a ideia de que a totalidade dos
cidadãos dos Estados-membros da UEM deve ser representada por um núcleo
democrático da Europa, mas cada um deles deverá ser representado na sua dupla
qualidade de cidadão diretamente envolvido numa União reformada, por um lado, e, por
outro lado, enquanto membro indiretamente envolvido de um dos povos europeus
diretamente envolvidos. ” (Bofinger et al. 2012). Não é claro por quer razão esta “ideia
constitucional” haveria de ser clara. Que temas deveriam ser tratados e decididos em
cada um dos enquadramentos singulares identitários? Só que esse sonho ficou distante
com a ruptura do Reino Unido em 2016, o Brexit.
(5) É difícil imaginar que os contribuintes alemães estivessem mais facilmente dispostos
a pagar as dívidas públicas italianas ou as dívidas dos bancos espanhóis se fossem
obrigados a fazê-lo por uma decisão da maioria do Parlamento Europeu e não – digamos
– em resultado das maquinações do Banco Central Europeu. Pelo contrário, existiria um
outro problema: não seria tão fácil esconder uma redistribuição por via parlamentar.
(6) Isto aplica-se igualmente à “política regional”, que dá aos fracos aquilo que tirou aos
fortes de forma a permitir aos primeiros aproximar-se destes, se não mesmo ultrapassá-
los. No entanto, ao contrário da desvalorização, esta política necessita de aprovação
constante dos doadores, que exigem como contrapartida o controle da utilização das
suas subvenções. Isto, por sua vez, normalmente irrita os beneficiários. Também é
possível exigir à política regional, tal como acabou de ser esboçada, que esta se torne a
si própria desnecessária. Quanto menos conseguir fazê-lo, tanto mais apoio perderá.
(7) Neste aspeto, como também em alguns outros aspetos, a desvalorização é
comparável a uma redução ”soberana” da dívida. Ambas constituem instrumentos que
permitem às sociedades situadas no fim da cadeia alimentar capitalista a proteger-se de
uma expansão capitalista demasiada rápida e demasiada abrangente, através da
soberania dos seus Estados.
(8) Fritz Scharpf apresentou, várias vezes, nos últimos anos, e com a clareza necessária,
algumas razões políticas e econômicas para esta virada da política europeia (SCHARPF:
2010 e 2011).
(9) Outra coisa foram os esforços que os americanos fizeram fora do sistema monetário,
por exemplo para manter o Partido Comunista Italiano afastado do governo ou para
dividir as centrais sindicais italianas e francesas dominadas pelos comunistas. De
qualquer modo, no período pós-guerra, o governo dos EUA tolerou durante duas ou três
décadas governos socialdemocratas na sua esfera de influência na Europa Ocidental,
sobretudo também sob influência da sua própria tradição do New Deal.
(10) Nem todas as ordens sociais o merecem. Por outro lado, nem todas as ordens
sociais que não o merecem ser reestruturadas a partir do exterior. Existem poucos casos-
limite em que uma sociedade seja tão má que exista a obrigação de outras sociedades a
reformarem – tanto mais que, como mostram as muitas expedições estadunidenses de
intervenções de construção de nações, regra geral estas tentativas não só são
dispendiosas, como inúteis.
(11) Os eleitores e os membros dos sindicatos em países com uma tradição política de
esquerda tinham, assim, a possibilidade de aumentar o seu rendimento real à custa de
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compradores de produtos importados e de fabricantes estrangeiros, alterando a
distribuição de rendimentos a seu favor.
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