
N as duas últimas décadas do sé-
culo que se findou, ocorreram

transformações com impacto signi-
ficativo nas trajetórias político-
econômicas dos países industriali-
zados e, ainda mais drasticamente,
nas dos países em desenvolvimento.
No curto espaço de 20 anos, mu-
danças tecnológicas nas comunica-
ções e a internacionalização dos
mercados de bens, serviços e capi-
tais globalizaram a economia, au-
mentando a interdependência, já
bastante assimétrica, entre aqueles
dois grupos de países, bem como a
sensibilidade mútua entre todos.
Esse período assistiu assim à elei-
ção de governos conservadores na
Europa Ocidental e na América do
Norte, à crise dos modelos de inser-
ção internacional, à implementa-
ção de políticas austeras de estabi-
lização macroeconômica na Améri-
ca Latina e ao colapso dos regimes
comunistas na União Soviética e
Europa do Leste, seguido do movi-
mento na direção da economia de
mercado.

O conceito definidor desse pe-
ríodo e dessas transformações foi o
de neoliberalismo, apontando para
um conjunto de políticas envolven-
do a desregulamentação dos mer-
cados, a descentralização do Esta-
do, a abertura econômica e a dimi-
nuição da intervenção estatal nas
atividades econômicas em geral.
Esse fundamentalismo do mercado
foi, portanto, um projeto político
objetivando mudanças institucio-
nais profundas em escala compa-
rável ao que se observou no perío-
do imediatamente posterior à Se-

gunda Guerra Mundial, uma vez
que diversas dessas práticas bus-
cavam modificar o arcabouço ins-
titucional implantado naquela épo-
ca. A coincidência no tempo entre
globalização e o fim da Guerra Fria
viu surgir nas teorias acadêmicas e
doutrinas governamentais, bem co-
mo no discurso das elites em geral
do mundo desenvolvido, duas pro-
jeções antagônicas, mas conver-

gentes nas suas implicações, a res-
peito da cultura política da nova
ordem mundial. De um lado, apos-
tou-se na vigência da paz demo-
crática a reinar nas democracias
ocidentais desenvolvidas, na vir-
tuosa combinação de economia de
mercado e democracia liberal; de
outro, na persistência e agravamen-
to do cenário hobbesiano, da guer-
ra de todos contra todos, a imperar
na periferia do mundo harmônico
do Norte.

Passados mais de 20 anos do
início da implantação do projeto
neoliberal, estudos empíricos de-
monstram que esse conceito é bem
mais complexo do que sua versão
doutrinária fazia crer, e as experi-
ências práticas sugerem a diversi-

dade de instituições, idéias e pres-
crições de política adotadas no
processo de ajuste às novas condi-
ções político-econômicas interna-
cionais. Ao contrário do que se
previa naquele momento, não se
observou a tão propalada conver-
gência na direção de instituições
neoliberais comuns; as mudanças
no marco regulatório da atividade
econômica tomaram a forma antes
de “re-regulação” do que de desre-
gulamentação, e, mais importante,
as transformações na configuração
institucional do pós-Segunda Guer-
ra não geraram comportamentos e
resultados mais eficientes.1 Na ver-
dade, a partir de 1995, inaugurada
pelo México, sucedeu-se uma série
de crises cambiais — Ásia, Rússia e
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Argentina — que acabaram levando
alguns dos principais economistas
do Norte, como Joseph Stiglitz, a
fazer mea-culpa pelos excessos li-
beralizantes a que foi conduzida a
periferia do capitalismo pelos no-
vos doutrinadores do mercado.2

Emblematicamente, os atenta-
dos de 11 de setembro de 2001
constituem afirmação e simultânea
negação da globalização, com a ir-
rupção dramática da política na
cena internacional. Possibilitadas
pelos mesmos instrumentos tec-

nológicos que têm permitido a
constituição de espaços extraterri-
toriais e a circulação sem prece-
dentes de bens materiais, ativos fi-
nanceiros, idéias e pessoas, as
redes terroristas transnacionais
constituem mais um desses atores
do mundo globalizado. Por outro
lado, se as fronteiras nacionais se
tornam mais porosas, ninguém
mais está livre das ameaças que
vêm de fora e nem mesmo a hiper-
potência escapa ao terrorismo sui-
cida. A resposta do governo Bush

também pode ser entendida como
uma reação antiglobalização por
ter implicado o fortalecimento da
identidade nacional norte-ameri-
cana e a reafirmação da soberania
exclusiva dos EUA. A despeito das
ameaças ponderáveis à estabili-
dade internacional da implemen-
tação da doutrina Bush, esta tam-
bém se inscreve nesse movimento
de retorno da política à cena
mundial, ao priorizar as razões de
segurança sobre as necessidades
do mercado. 

Em outro extremo ideológico e
diapasão político, mas convergente
no que representa de reação na-
cional ao “moinho satânico” — uti-
lizando a já clássica expressão de
Polanyi — da hegemonia do merca-
do, a eleição presidencial de Luiz
Inácio Lula da Silva também exem-
plifica esse mesmo movimento de
reação ao determinismo econômico
e o retorno da política. Talvez o e-
lemento que melhor sintetize a as-
piração do eleitorado brasileiro
nessa escolha presidencial tenha
sido a expectativa de mudança e a
idéia de que um mundo diferente
do status quo é possível.

O significado do retorno da po-
lítica pode ser expresso nas idéias
da prevalência da contingência, da
incerteza, do imponderável, do
agir. Ao contrário do bordão neo-
liberal, não existe um mundo pre-
determinado a que estamos inexo-
ravelmente destinados, todos os
mundos são igualmente possíveis,
dependendo das escolhas efetuadas
em cada situação específica. 
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