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Resumo: Profundas transformações processam-se atualmente numa velocidade nunca antes observada. Nos paí-
ses periféricos a soberania do Estado na conduta de políticas internas tem sido fortemente prejudicada com essas 
mudanças, que vem restringindo a autonomia desses países através de novas formas de exercício da hegemonia 
dos países centrais. O objetivo deste ensaio é justamente propor uma reflexão acerca dos efeitos provocados 
pelo atual processo de globalização econômica no cenário internacional, buscando demonstrar que o mesmo tem 
na verdade concretizado uma hegemonia e um domínio dos chamados países centrais e de suas gigantescas 
corporações industriais e financeiras, em detrimento dos interesses dos Estados nacionais periféricos. Partindo 
de conceitos gramscianos, e tendo em vista as formas como se dão as relações de hegemonia atualmente, o 
trabalho ressalta a necessidade de se criar uma nova concepção de mundo, que seja mais solidária, participativa 
e inclusiva, e que possibilite a retomada da soberania nacional nos países periféricos, enfocando maior respeito 
à pluralidade social-cultural. 
Palavras-chave: hegemonia; globalização; cidadania; sistema financeiro.
Abstract: Deep transformations are been processed nowadays in a speed never seen before. In the peripheral 
countries the sovereign of the State in the conduction of internal policies has been deeply constraint by these 
changes, which imposes autonomy restrictions through new forms of exercise of the central countries hegemony. 
The objective of this paper is to propose a reflection about the effects created by the actual economic globalization 
process, intending to demonstrate that it in fact reflects the domination and hegemony of the central countries and 
their enormous industrial and financial corporations, in spite of the peripheral States interests. Taking into account 
gramscian concepts, and keeping in perspective the form how the hegemony relations are given actually, this 
paper highlights the need of the creation of a new “conception of world”, founded based on principles of solidarity, 
participation and social inclusion, and that make possible the recover of the national sovereign of the peripheral 
countries, focusing a greater respect to the socio-cultural differences. 
Key words: hegemony; globalization; citizenship; financial system.

1. iNTROdUçãO

Profundas transformações processam-se atu-
almente numa velocidade nunca antes observada, 
resultado de um fenômeno que alterou substancial-
mente o modo de se analisar o mundo. Graças prin-
cipalmente aos enormes avanços tecnológicos verifi-
cados no último século e à feroz desregulamentação 
da economia mundial das últimas décadas, tornou-
se possível não só um incremento gigantesco das 
transações comerciais e financeiras, como também 
a criação de uma íntima conexão entre realidades 
sociais localizadas e práticas de cunho global. Nesse 
processo foram sendo gradativamente derrubadas 
as distâncias e os antigos marcos espaço-temporais, 
permitindo que um número crescente de indivíduos 

tenha acesso a informações sobre eventos que até 
então lhes eram inacessíveis.

Esse processo de globalização, contudo, reve-
la-se dominado e moldado por uma lógica neoliberal, 
a qual modificou profundamente a figura tradicional 
do Estado-Nação, submetendo-o a uma ordem inter-
nacional vinculada às grandes corporações, institui-
ções financeiras e grupos multinacionais. Nos países 
periféricos, a soberania do Estado na conduta de po-
líticas internas tem sido fortemente prejudicada com 
o avanço desse processo, que vem restringindo sua 
autonomia através de novas formas de exercício da 
hegemonia dos países centrais.

O objetivo deste ensaio é justamente propor 
uma reflexão acerca dos efeitos provocados pelo 
atual processo de globalização econômica no cená-
rio internacional, buscando demonstrar que o mes-
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mo tem na verdade concretizado uma hegemonia e 
um domínio dos chamados países centrais e de suas 
gigantescas corporações industriais e financeiras em 
detrimento dos interesses das regiões e Estados na-
cionais periféricos.

Este artigo está organizado em seis seções in-
cluindo esta introdução. Na segunda seção são apre-
sentados de forma introdutória os principais conceitos 
teóricos propostos por Gramsci. Na terceira seção é 
desenvolvida a trajetória histórica do processo de 
globalização, enfocando a expansão do neoliberalis-
mo e da atuação do sistema financeiro internacional. 
Na seção seguinte é discutido o processo recente de 
globalização, e na última são apresentadas as con-
clusões do trabalho.

2. UM bREvE RESUMO dA AbORdAGEM 

GRAMSCiANA

Conforme argumentam Gruppi (1978) e Sch-
lesener (2001), para entender as concepções de 
Gramsci a respeito de hegemonia e Estado é preciso 
compreender toda uma articulada gama de conceitos 
criados pelo autor. O ponto central por ele focado é 
a forma como cultura e hegemonia se relacionam, e 
como é observada essa relação através da história. 
Nesse sentido, por considerar de extrema impor-
tância a análise histórica, Gramsci (1999) confere 
também grande importância ao sujeito histórico e 
ao modo como este, através da iniciativa política, se 
empenha na busca da transformação da sociedade 
capitalista.

Gramsci (1966) considera, segundo Gruppi 
(1978) e Schlesener (2001), que, para haver a su-
peração do modo de produção capitalista, é preciso 
mais que a elaboração de um novo modo de produ-
ção; é preciso que se crie uma nova concepção do 
mundo, orientada por uma crítica que busca criar 
uma nova cultura. Segundo Gruppi (1978, p. 67), 
para Gramsci (1966):

Na consciência do homem, abandonada à 
própria espontaneidade, não ainda criticamente 
consciente de si mesma, vivem ao mesmo 
tempo influências ideológicas diferentes, 
elementos díspares, que se acumulam através 
de estratificações sociais e culturais diversas. 
A consciência do homem não é mais do que o 
resultado de uma relação social.

O problema, portanto, seria a necessidade de 
elaboração de uma concepção de mundo mais cons-
ciente e crítica. A interpretação de Gramsci (1966 
apud GRUPPI, 1978, p. 72) sobre o marxismo se fun-
damenta exatamente na união entre teoria e prática, 
voltadas para “construir um bloco intelectual e moral 
que torne politicamente possível um progresso inte-

lectual de massa e não apenas de escassos grupos 
intelectuais”. 

Através dessa idéia, Gramsci (1966) argu-
menta que as classes dominadas partilhariam de 
uma concepção de mundo que lhes é imposta pelas 
classes dominantes. Essa concepção seria transmi-
tida por diversos canais, através dos quais a classe 
dominante exerce influência sobre as demais. São os 
casos da escola, a religião, o serviço militar, o cinema, 
o rádio, os romances seriados, entre outras tantas 
formas. No entanto, mesmo assim, as classes domi-
nadas, impelidas por necessidades efetivas, acabam 
por agirem num sentido não condizente com essa 
ideologia transmitida, o que gera uma contradição 
entre ação e concepção de mundo, tornando essa 
ação incoerente. Para que a ação seja coerente com 
a ideologia, é preciso que ela seja guiada por uma 
concepção de mundo particular, crítica dos processos 
sociais. Segundo Gramsci (1999 apud GRUPPI, 1978, 
p. 69-70), por outro lado, “a tarefa de toda concepção 
dominante consiste em conservar a unidade ideológi-
ca de todo o bloco social, que é cimentado e unifica-
do precisamente por aquela determinada ideologia”. 

Para Gramsci (1999 apud GRUPPI, 1978, p. 
70), hegemonia seria a “capacidade de unificar atra-
vés da ideologia e de conservar unido um bloco social 
que não é homogêneo, mas sim marcado por profun-
das contradições de classe”. A hegemonia se mostra, 
então, também como um fato cultural, relacionado a 
uma concepção de mundo e não somente à política. 

Remete-se assim novamente à concepção de 
Gramsci (1966) sobre o marxismo. Discordando do 
chamado “materialismo vulgar”, que vê na teoria das 
crises de Marx (2003b) um caminho inevitável rumo 
ao socialismo, desprivilegiando, assim, a ação polí-
tica e revolucionária, Gramsci (1966) considera ne-
cessário, apesar das condições objetivas materiais, 
uma organização política e cultural que coloque em 
xeque o sistema vigente e se apresente como nova 
e superior alternativa. “Trata-se, assim, de superar 
o materialismo mecânico, de difundir uma concepção 
genuína do marxismo, de estabelecer uma efetiva 
unidade entre ação e teoria, entre massas e inte-
lectuais” (GRUPPI, 1978, p. 77). Em outras palavras, 
pode-se dizer que o autor descarta a interpretação 
equivocada desenvolvida por alguns marxistas, que 
consideram uma relação de predomínio e influencia 
unilateral da estrutura sobre a superestrutura. Ao 
contrário, para Gramsci (1966) os dois aspectos esta-
riam intimamente relacionados, de forma que é justa-
mente a conjugação da estrutura e da superestrutura 
que formaria o que o autor chama de bloco histórico.  

Antonio Gramsci (1966) destaca ainda que 
as relações hegemônicas são sempre também rela-
ções pedagógicas, e que é através dessas relações 
que a classe hegemônica procura construir um bloco 
histórico, unindo forças sociais e políticas diferentes 
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através da difusão de sua visão de mundo. O autor 
ressalta, como afirma Schlesener (2001, p. 17), “que 
a relação entre o econômico-social e o ético-político 
assume características específicas em cada forma-
ção social, em determinado momento histórico”, o 
que demonstra novamente a importância conferida 
pelo autor às especificidades históricas. Nesse sen-
tido, Schlesener (2001) destaca a diferença entre 
sociedade política e sociedade civil. A sociedade civil 
seria o conjunto das instituições através das quais 
a sociedade se representa e através das quais são 
elaboradas e transmitidas as diferentes visões de 
mundo, desempenhando assim uma função de or-
ganização e direção política e cultural na sociedade. 
“O exercício do poder ocorre pela articulação das 
funções da sociedade política e da sociedade civil” 
(SCHLESENER, 2001, p. 18), desempenhando a so-
ciedade política função de comando, e a sociedade 
civil função de direção. É da articulação entre estas 
duas esferas de poder que é formado e conservado 
o consenso que viabiliza a legitimidade do poder da 
classe dominante. “A supremacia de um grupo social 
se manifesta de dois modos, como dominação e como 
direção intelectual e moral” (GRAMSCI, 1978 apud 
GRUPPI, 1978, p. 78). Dessa forma, sociedade civil e 
sociedade política são dois aspectos da sociedade que 
se encontram intimamente relacionados, formando o 
conceito de Estado ampliado.

Se a afirmação do consenso é contínua, por 
outro lado a coerção é exercida principalmente nos 
momentos de crise, quando fracassa ou se enfra-
quece o consenso espontâneo gerado pelas relações 
hegemônicas. No entanto, os grupos hegemônicos 
sempre procuram fazer com que o exercício da força 
pareça apoiado no consenso, o que é facilitado pelo 
comando dos órgãos de opinião pública. Mesmo as-
sim, é importante destacar que a influência da socie-
dade política sobre a sociedade civil é de certo modo 
restrita, uma vez que a segunda detém relativa auto-
nomia, havendo espaço na sociedade civil para o sur-
gimento de críticas e a elaboração de novas visões de 
mundo. “A classe no poder precisa renovar e recriar 
constantemente suas formas de direção, ao mesmo 
tempo em que as classes dominadas tentam resistir 
e alterar as relações hegemônicas” (SCHLESENER, 
2001, p. 21) – o espaço de organização das classes 
dominadas é principalmente o da sociedade civil. 

Segundo Schlesener (2001), é possível perce-
ber que o exercício da hegemonia está relacionado 
às formas culturais e materiais historicamente de-
terminadas, de forma que o equilíbrio entre coerção 
e consenso se apresenta de modos variados através 
da história, sendo influenciado ainda pela forma e 
organização do Estado.

Um exemplo de tal fato é a concepção liberal 
de Estado. Nesse arcabouço teórico, o Estado de-
veria exercer somente função repressiva, de forma 

a assegurar a ordem pública e o respeito às leis vi-
gentes. Nesse caso, o Estado é tido como acima da 
sociedade, sendo assim um representante universal 
de todos, guardião das leis e da lealdade no jogo po-
lítico e econômico. No entanto, conforme argumenta 
Schlesener (2001, p. 20), “esta caracterização pres-
supõe a neutralidade das leis e a apresentação do 
direito como ‘expressão integral de toda a sociedade’, 
possibilitando a veiculação da ‘utopia democrática’ 
segundo a qual ‘todos podem tornar-se elementos 
da classe dirigente’”. Porém, conforme argumenta 
Edmundo Dias (2006, p. 22) “como toda e qualquer 
reflexão sobre a totalidade, não há neutralidade pos-
sível. [...] Gramsci constrói sua teoria e sua prática 
na luta contra as ideologias e práticas do neolibera-
lismo”. Dessa forma, percebe-se a necessidade de 
reformar o Estado para que este se adéqüe à nova 
visão de mundo em construção, uma vez que as ins-
tituições têm exatamente a finalidade de perpetuar a 
forma social dominante. É preciso que se perceba que 
o Estado é a representação da dominação de classe, e 
não, como pregam os neoliberais, um espaço neutro. 

Por outro lado, nos Estados mais avançados 
seria possível observar uma “complexa e resistente” 
organização da sociedade civil, a qual serve de base 
para manifestações políticas e ideológicas (SCHLESE-
NER, 2001). É exatamente por isso, conforme defende 
Dias (2006), que é impossível se pensar a sociedade 
civil como separada da sociedade política, uma vez 
que consenso e coerção acabam sendo exercidos de 
forma articulada. 

Nesse ponto revela-se a importância da argu-
mentação de Gramsci (1982) relacionada ao papel dos 
intelectuais na manutenção das relações de hegemo-
nia. Segundo o autor, estes seriam os responsáveis 
pela persuasão das classes dominadas em serviço 
da classe dominante; “a direção política e cultural de 
uma classe social sobre a sociedade se realiza pela 
mediação de seus intelectuais” (SCHLESENER, 2001, 
p. 26). É a atuação dos intelectuais que cria as bases 
para a sustentação e legitimidade da ordem social 
instituída, garantindo sua continuidade. 

Segundo a autora, a chamada crise orgânica 
se verifica devido à perda de representatividade da 
classe no poder, fruto do descompasso entre a evo-
lução da superestrutura e da estrutura. Essa crise é 
observada, portanto, quando os intelectuais vincula-
dos à classe dominante já não são capazes de dirigir 
os grupos aliados, não sendo eles capazes de manter 
o consenso. Mesmo assim, por estar no poder e con-
trolar os meios coercitivos, a classe dominante ainda 
detém maior capacidade de reorganização.  

A atuação dos intelectuais das classes domi-
nadas, por sua vez, deve ser desempenhada através 
da sociedade civil, mediante a criação de uma nova 
visão de mundo. Seria preciso, portanto, organizar 
uma sociedade civil fortalecida e autônoma, de forma 
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a representar diferentes anseios das diversas classes 
sociais, promovendo uma socialização da política.

Conforme afirma Dias (2006), atualmente se 
observa uma tentativa de separar economia e política, 
campos teóricos que nasceram, e ainda são, unidos. 
A política se vê livre para ser exercida segundo os 
preceitos neoliberais, uma vez que se fundamenta na 
prática “científica” da teoria econômica neoclássica, 
tida como verdade única, universal, e apolítica. As-
sim, a economia, que não é mais economia política 
(para a teoria neoclássica), fundamenta a atuação 
política, que nada mais é que a implementação dos 
preceitos da ciência econômica (neoclássica). Prega, 
então, o neoliberalismo, na busca de se blindar das 
críticas, enquanto ganha espaço para avançar sobre 
campos anteriormente controlados pelo Estado, re-
duzindo cada vez mais o antigo modelo de welfare 
state keynesiano. O mercado, na constante busca 
de ampliação, deve tomar conta dos setores antes 
controlados pelo setor público. 

Porém, conforme argumenta Dias (2006, 
p.43):

Se os direitos sociais diminuem, os deveres 
em relação à ordem do privado se maximizam. 
“Cidadãos” sem direitos, os subalternos 
tornam-se, em grande medida, súditos de um 
poder que é exercido pelas múltiplas redes 
da racionalidade capitalista. De certo modo, 
o Estado recupera a sua função original tal 
qual pensada pelos liberais: o de guardião 
dos contratos, das propriedades e o defensor 
da ordem. O fetiche da cidadania é brutal e 
é exercido de múltiplas formas. Conhecer o 
que se passa é decisivo para a análise e a 
construção das alternativas.

3. GLObALizAçãO, NEOLibERALiSMO E 

SiSTEMA FiNANCEiRO

Para se compreender o contemporâneo pro-
cesso de internacionalização dos mercados e abertura 
das economias, e as conseqüências daí advindas, é 
preciso ter em mente que esse fenômeno de globa-
lização econômico-financeira já há algum tempo se 
mostra presente na agenda política internacional, 
ainda que em níveis e momentos diversos. O que se 
assiste atualmente é uma nova dimensão das relações 
de hegemonia, que, impulsionadas pela revolução 
tecnológica das comunicações, possibilitou que as 
transformações tivessem amplitude e potencialidade 
sem precedentes. 

Do fim da Segunda Guerra Mundial até a dé-
cada de 1970, no chamado período de ouro do capi-
talismo, reinou o intervencionismo keynesiano, que, 
aliado à proteção social, gerou os maiores índices de 
crescimento e emprego já verificados. Com a forte 

crise verificada na década de 1970, contudo, obser-
vou-se o surgimento de uma releitura dos postula-
dos liberais do famoso laissez-faire do século XIX, 
afirmando-se que o mercado livre seria a solução 
para a crise enfrentada, o que configurava o início do 
predomínio do chamado neoliberalismo.

O neoliberalismo e sua crença no denominado 
Estado Mínimo e na abertura indiscriminada do co-
mércio internacional foi idealizado por Friedrich von 
Hayek e Milton Friedman ainda em 1947. Seu gradati-
vo processo de ascensão, no entanto, só veio a tomar 
força com a absorção das concepções econômicas 
ultra-liberais por governos como os de Ronald Reagan 
nos EUA e de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. 
Conforme afirma Perry Anderson (1995, p. 10): 

A grande crise do modelo econômico do 
pós-guerra, em 1973, quando todo o mundo 
capitalista avançado caiu numa longa e 
profunda recessão, combinando, pela primeira 
vez, baixas taxas de crescimento com altas 
taxas de inflação, mudou tudo. A partir daí 
as idéias neoliberais passaram a ganhar 
terreno. As raízes da crise, afirmavam Hayek 
e seus companheiros, estavam localizadas no 
poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de 
maneira mais geral, do movimento operário, 
que havia corroído as bases da acumulação 
capitalista com suas pressões reivindicativas 
sobre os salários e com sua pressão parasitária 
para que o Estado aumentasse cada vez mais 
os gastos sociais. 

Conseqüentemente, o neoliberalismo foi pro-
clamado por seus ideólogos (contando com o apoio de 
grande parte da mídia) como a única saída existente 
para uma crise econômica e de governabilidade que 
atingia a maioria dos estados nacionais, alcançando 
seu apogeu com o famoso Consenso de Washington 
de 1991. 

A resposta neoliberal à crise era a desregula-
mentação do mercado de trabalho, rompendo o po-
der dos sindicatos, aliada a uma meta suprema de 
estabilidade monetária e uma política de disciplina 
orçamentária e contenção de gastos com bem-estar, 
o que significava políticas monetária e fiscal restri-
tivas. Buscava-se restaurar a “taxa natural de de-
semprego”, que viabilizaria a criação de um exército 
industrial de reserva capaz de fragilizar os sindica-
tos. Dessa forma, o que se observou entre os anos 
1970 e 2000 foi o aumento das taxas de desemprego 
e o aumento da desigualdade, conforme proposto. 
A inflação foi controlada e a lucratividade recupera-
da, em vista da queda dos salários. Mesmo assim, 
o programa neoliberal se mostrou incapaz de gerar 
crescimento, ficando o desempenho desse período 
muito abaixo do observado entre 1945 e 1970. Com 
a desregulamentação financeira observou-se ainda 
forte elevação da especulação, possibilitando manu-
tenção da lucratividade sem o foco no investimento. 
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“Por outro lado – e este foi, digamos, o fra-
casso do neoliberalismo –, o peso do Estado de bem-
estar não diminuiu muito, apesar de todas as medidas 
tomadas para conter os gastos sociais” (ANDERSON, 
1995, p. 16). O aumento do desemprego e o aumento 
da população idosa acabaram por gerar tal resulta-
do, iniciando o período das crises da dívida pública.  

Para se entender a expansão do neoliberalis-
mo com maior clareza, contudo, é preciso que sejam 
analisadas com mais cuidado algumas particulari-
dades verificadas no processo de globalização pós 
década de 1970. A primeira e mais gritante delas é 
o aumento do grau de concentração da atividade de-
cisória, permitido pelo avanço tecnológico da era da 
informação instantânea (FIORI, 1993). Paralelamente 
a esse fato, a expansão cada vez maior do comércio 
mundial e da atuação das multinacionais e transna-
cionais proporcionou, como resposta à crise do re-
gime de acumulação fordista, uma descentralização 
da produção, em busca do trabalho barato dos países 
subdesenvolvidos. O resultado desse movimento foi 
uma enorme modificação na divisão internacional do 
trabalho, sendo a atividade produtiva (principalmente 
de montagem) desempenhada na periferia, enquanto 
a atividade decisória e os serviços especializados se 
concentravam cada vez mais nos grandes centros do 
capitalismo mundial. 

Ainda assim, a diferença fundamental do atu-
al processo de globalização está na necessidade de 
uma linguagem político-ideológica mais sofisticada 
de convencimento das sociedades foco da expansão 
econômica, a qual busca erigir um padrão único de 
pensar que justifique e legitime todas as injustiças 
que porventura sejam produzidas, fazendo crer que 
qualquer tipo de manifestação contrária é inútil e 
contraproducente, não havendo alternativas possí-
veis ou viáveis além das propostas neoliberais. Con-
forme argumenta Fiori (1993, p. 200), concordando 
com Dias (2006), “não por acaso a economia nasceu 
como economia política e o liberalismo econômico 
só passou à condição de utopia porque sempre se 
propôs e jamais logrou realizar, no plano teórico ou 
histórico, a separação cirúrgica entre os mercados e 
o poder político”. O que se buscou, durante as últimas 
décadas, foi exatamente tal separação, tentando os 
organismos internacionais (como FMI) separar a eco-
nomia da política como se o modelo por eles proposto 
fosse “verdade científica” e indiscutível.

Nesse ponto é possível perceber claramente 
como o equilíbrio entre consenso e coerção se apre-
senta no exercício da hegemonia na atualidade. O 
“consenso” da teoria econômica neoclássica, funda-
mentada numa base “científica”, dá respaldo à im-
posição de políticas econômicas e sociais vinculadas 
aos interesses dos países centrais e das instituições 
a eles vinculadas, deixando de lado as necessidades 
das populações dos países periféricos. 

Atualmente tal ideologia se expressa princi-
palmente através do novo pacote de políticas econô-
micas neoliberais propostas (ou impostas) aos países 
subdesenvolvidos, sob o denominado Consenso de 
Washington Ampliado1 (STIGLITZ, 2004). De forma 
resumida, podemos destacar a imposição (formal ou 
informal): i) da redução dos gastos sociais, com o fim 
de alcançar os superávits primários preconizados por 
instituições financeiras internacionais, como o FMI; 
ii) da irrestrita e ampla circulação de capitais; iii) da 
forte disciplina fiscal; iv) e da privatização em massa 
de empresas e serviços estatais, visando o “enxu-
gamento” do Estado. Resumindo, defende-se como 
solução universal para o crescimento dos atuais pa-
íses subdesenvolvidos uma radical e indiscriminada 
abertura de suas economias, eliminando quaisquer 
restrições ou formas de proteção estatal e acredi-
tando que o mercado é a esfera mais adequada e ca-
pacitada para coordenar as ações e os objetivos de 
uma “nova” ordem econômica mundial. Para que isso 
ocorra, considera-se indispensável um amplo ajuste 
fiscal e institucional, que crie as “bases adequadas” 
para o mais amplo desenvolvimento dos mercados. 

Assim, depois das inúmeras crises financeiras 
vivenciadas por diversos países subdesenvolvidos, 
instituições financeiras internacionais, como FMI e 
Banco Mundial, entre outras, vêm propondo um pa-
cote de reformas que visa não só afastar a ameaça 
de novas crises, como ainda promover o crescimento 
econômico desses países. O diagnóstico traçado por 
tais instituições relaciona-se primordialmente à ame-
aça de que esses países não consigam arcar com o 
pagamento de sua dívida externa. Para evitar a fuga 
de capitais, que é o estopim gerador das crises fi-
nanceiras, o que se propõe é um equacionamento do 
gasto público, orientando toda a política econômica 
nacional para tal objetivo. Assume-se, como ponto 
central para a boa manutenção de tal modelo, a im-
plementação de reformas institucionais que confiram 
credibilidade à atuação do governo, sinalizando ao 
mercado externo que a orientação adotada não será 
alterada. Dessa forma, durante a década de 1990, 
inúmeros países periféricos adotaram reformas li-
beralizantes condizentes com tal paradigma teórico, 
especialmente na América Latina.

O ponto fundamental que sustenta todo o 
referencial econômico de orientação neoliberal, po-
rém, é a chamada teoria da credibilidade. Para que 
os credores internacionais não tenham dúvidas quan-
to à capacidade de pagamento do governo do país 
periférico, é preciso que os mesmos acreditem no 
fiel compromisso do governo para o cumprimento 
de seus acordos, sendo, portanto, fundamental que 
este implemente as reformas “adequadas”, segun-
do as instituições internacionais; essa seria a única 

1  A esse respeito ver também Stiglitz (2008).
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forma de adquirir a credibilidade necessária. Dentre 
as políticas tidas como necessárias, destacam-se as 
metas de inflação, metas de superávit primário, in-
dependência (ou autonomia) do Banco Central, além 
de reformas previdenciária, fiscal, do judiciário, entre 
outras (STIGLITZ, 2004).  

No entanto, segundo Illene Grabel (2003), ain-
da que aparentemente neutra e tecnicamente funda-
mentada, essa argumentação possui um forte fundo 
ideológico. De fato, por se basear fundamentalmente 
na teoria da credibilidade, tal argumentação carrega 
consigo o pressuposto da racionalidade dos agentes, 
que, exatamente por serem racionais, pensariam 
sempre de acordo com o “modelo correto”: o modelo 
econômico neoclássico. O agente racional, por defi-
nição, é aquele que pensa com base nesse modelo. 
Dessa forma, uma política só teria credibilidade caso 
fosse compatível com o “modelo correto”, caso con-
trário os agentes não acreditariam no rumo adota-
do. Daí percebe-se ser indiscutivelmente ideológica 
a base da teoria da credibilidade, que, na verdade, 
beneficia interesses específicos de multinacionais e 
instituições financeiras.

Nota-se, então, que é fundamental entender 
como geralmente é formada e difundida uma deter-
minada ideologia, posto que é a ideologia dominante 
a base da manutenção da hegemonia. 

Segundo Mannheim (1968), a ideologia dos 
indivíduos é formada de acordo com sua formação 
social, dos valores culturais nos quais estão inseri-
dos, no modo de vida de sua família, na educação, na 
religião etc. Todos esses aspectos sociais nos quais 
os indivíduos são criados acabam por configurar uma 
ideologia quase imperceptível para os mesmos. 

Já para Althusser (1996), o conceito de ideolo-
gia, ainda que similar, possui algumas diferenças em 
relação a Mannheim (1968), assumindo a ideologia 
um papel importante na determinação do mundo. 
Para ele, a ideologia se materializa através da ação 
dos sujeitos. Daí pode-se interpretar que a ideologia, 
através dos sujeitos, tem a capacidade de transformar 
a realidade material do mundo, sendo materializada 
através da ação. Assume-se assim uma via dupla, 
na qual a base material determina o modo de pensar 
dos sujeitos, mas também a ideologia desses sujei-
tos, uma vez colocada em prática, também exerce 
influência sobre a base material.

Althusser (1996), assim como Marx (2003), 
assume que as idéias dominantes de uma sociedade 
representam as idéias da classe dominante. No en-
tanto, Althusser (1996) acrescenta ser fundamental 
para a manutenção da dominação exercida pela classe 
dominante o suporte gerado pelo que ele chama de 
Aparelhos Ideológicos de Estado (AIEs). Para o autor, 
esses aparelhos (família, jurisdição, política, sindica-
lismo, informação, cultura etc) seriam os responsá-
veis por manter vivas as idéias da classe dominante, 

livrando-as de seu fundo ideológico e colocando-as 
como verdade universal. Essas “verdades”, sob as 
quais o homem vive e é criado desde o nascimento, 
seriam transmitidas geração após geração, fazendo 
perpetuar implicitamente a dominação. 

Pode-se dizer que a burguesia apoiou-se no 
novo AIE político, parlamentar-democrático, 
instalado nos primeiros anos da Revolução 
e reinstalado após longas e violentas 
lutas, [...] para assegurar não apenas sua 
própria hegemonia política, mas também 
sua hegemonia ideológica, indispensável 
à reprodução das relações capitalistas de 
produção (ALTHUSSER, 1996, p. 120). 

Percebe-se, então, uma forte correlação entre 
esta análise e a desenvolvida a partir dos conceitos 
gramscianos. Os AIEs de Althusser (1996) corres-
pondem, em certa medida,  ao conceito de Estado 
ampliado de Gramsci (1978), sendo esses aparelhos 
na verdade o foco do exercício da hegemonia. 

Partindo da análise desenvolvida por esses 
autores é possível traçar um paralelo com o atual 
modo de manutenção da hegemonia dos países cen-
trais. Com o avanço da globalização e a concomitan-
te expansão do neoliberalismo, o que se verifica é a 
difusão da ideologia dominante nos países centrais 
rumo aos países periféricos. As instituições “multi-
laterais”, organismos internacionais (ONU, OMC etc), 
multinacionais, veículos de mídia, agentes vinculados 
ao mercado de capitais e ao capital financeiro (FMI 
e Banco Mundial, entre outros), são os principais 
exemplos atuais de “AIEs” internacionais vinculados 
à ideologia dos países desenvolvidos e às elites do-
minantes na periferia. Segundo argumenta Chesnais 
(2004, p. 40):

Foi nos países do Terceiro Mundo, incentivados 
a se aproveitar dos créditos aparentemente 
vantajosos associados à reciclagem dos 
petrodólares, que as conseqüências do “golpe 
de 1979” foram as mais dramáticas. [...] Nos 
países chamados “em desenvolvimento” 
ou “de industrialização recente”, a dívida 
tornou-se uma força formidável que permitiu 
que se impusessem políticas ditas de ajuste 
estrutural e se iniciassem processos de 
desindustrialização em muitos deles. A dívida 
levou a um forte crescimento da dominação 
econômica e política dos países capitalistas 
centrais sobre os da periferia. 

As políticas econômicas defendidas por tais 
instituições vêm impondo a ideologia econômica 
dominante internacionalmente e eliminando a pos-
sibilidade de implementação de políticas de outra 
orientação teórica. Estes, como outros inúmeros 
fatores, colaboram para a expansão e consolidação 
cada vez mais profunda dessa dominação ideológica 
que marcou o avanço do neoliberalismo e da teoria 
econômica neoclássica. 



Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce

25Revista Multiface, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 19-27, jan-jun 2008

As formas atuais de exercício da hegemonia: uma análise da globalização econômica a partir da abordagem gramsciana

Tal quadro representa, portanto, uma nova 
forma do exercício da hegemonia em âmbito inter-
nacional. A base ideológica que hoje atua nos pa-
drões de consumo, na cultura popular massificada e 
americanizada e até mesmo na teoria econômica e 
na condução das políticas públicas, na verdade im-
pulsiona a uniformização da visão de mundo hege-
mônica, fortalecendo assim o consenso e reduzindo 
os campos de atuação dos intelectuais das classes 
subalternas, dos movimentos dos trabalhadores e de 
expressões  sócio-culturais particulares. Todo esse 
processo, no entanto, vem sendo camuflado por uma 
justificativa teórica vinculada a uma vertente da te-
oria econômica, que, visando somente os resultados 
quantitativos, põe em segundo plano tais discussões, 
tidas como simples e inevitável reflexo de um modelo 
econômico ótimo e indiscutível. 

Segundo o arcabouço teórico neoclássico, a 
intensificação maciça das trocas comerciais e finan-
ceiras em um âmbito global permitiria que o próprio 
mercado equacionasse os problemas existentes em 
torno da distribuição de riquezas. O trabalho mais 
barato e o maior retorno marginal do capital a ele 
relacionado atrairia o capital internacional rumo aos 
países subdesenvolvidos. No entanto, quase que si-
multaneamente à criação do FMI e do Banco Mun-
dial, o que se verificou foi uma queda do fluxo de tal 
capital nessa direção (STIGLITZ, 2004). 

Para os que defendem os benefícios de um 
mercado livre, a massa de desempregados e excluí-
dos que vem aumentando continuamente em quase 
todos os países não é o resultado de políticas eco-
nômicas injustas ou de arrochos fiscais excessivos, 
mas sim fruto de uma má administração estatal, o 
que, na perspectiva dos mesmos, só comprovaria a 
necessidade da redução da intervenção do Estado nos 
mercado, exceto em casos de corretivos. 

É importante perceber, contudo, que, mesmo 
sendo mutuamente vantajoso, o comércio internacio-
nal não implica numa redução das desigualdades de 
renda internacionais, mas sim numa ampliação das 
mesmas. Nesse sentido, do ponto de vista dos países 
periféricos, pode ser muitas vezes mais vantajosa a 
implementação de políticas protecionistas (como as 
praticadas pela maioria dos países hoje desenvolvi-
dos e ainda hoje presente em alguns setores), com 
o objetivo de orientar a produção nacional para bens 
de maior retorno e desenvolver maior produtividade e 
competitividade internacional. Conforme demonstra 
Gerschenkron (1966) e Kempt (1985), todos os países 
industrializados lograram alcançar o desenvolvimento 
através da atuação de Estados nacionais que intervie-
ram ativamente na atividade econômica, sejam eles 
de industrialização originária ou tardia, mas princi-
palmente nesses últimos, como são os exemplos de 
Alemanha, Japão ou mesmo Estados Unidos.

Por todos esses motivos destacados, se per-
cebe que, apesar das inúmeras vantagens advindas 
da globalização, como a maior interação cultural, o 
aumento da informação e do conhecimento, a redu-
ção de antigos preconceitos etc, do ponto de vista 
social e econômico, o que se verifica é uma perda de 
identidade e soberania. Como vem sendo observado, 
a perda de autonomia devido à submissão da políti-
ca econômica nacional às demandas internacionais 
neoliberais prejudica o desenvolvimento e implica 
ainda na impossibilidade de atuar segundo as espe-
cificidades culturais nacionais e regionais. Mais que 
isso, a submissão dos países periféricos significa a 
gradual adesão ao consenso que rege a hegemonia 
dominante, ampliando assim uma visão de mundo 
viciada e suprimindo ainda mais a possibilidade de 
criação de novas concepções de mundo. 

4. UMA REFLExãO SObRE A 

GLObALizAçãO NA ATUALidAdE

Segundo discutido, a internacionalização das 
economias periféricas tem provocado um grave des-
locamento do poder decisório para o exterior, espe-
cialmente para organismos internacionais vinculados 
aos anseios dos chamados Estados centrais, despri-
vilegiando políticas locais e agravando ainda mais 
o já injusto quadro social brasileiro. Seguindo os 
conceitos gramscianos previamente apresentados, 
percebe-se que essa ampliação da dominação ideo-
lógica representa a ampliação do poder hegemônico 
dos países centrais que, com a expansão do neolibe-
ralismo, enfraqueceram os movimentos sociais e dos 
trabalhadores, reforçando a visão unilateral imposta 
por seus intelectuais. 

A visão neoliberal do processo da globalização, 
única e exclusivamente econômica, tem produzido 
uma contenção das alterações possíveis, preservan-
do o status quo e mantendo o controle hegemônico 
sobre os países periféricos. O sistema vigente tem 
mantido grande parcela dos indivíduos afastados das 
esferas referenciais de decisão das políticas públicas, 
o que tem feito crescer o déficit democrático de ci-
dadania. Com a configuração de tal quadro, cidada-
nia tem assumido cada vez mais o sentido exclusivo 
de participação eleitoral, perdendo seu conteúdo de 
participação política e social, vinculada ao exercí-
cio do poder e da reivindicação. Com o avanço de 
tais concepções, a sociedade civil, que representa o 
principal campo de atuação das classes subalternas, 
se mostra esvaziada, permeada de empresas opor-
tunistas que se beneficiam desse quadro para lucrar 
com a “solidariedade”. 

Os impactos sociais da globalização econômica 
nos países subdesenvolvidos têm significado, primor-
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dialmente, reduções e cortes de despesas públicas 

destinadas a setores como saúde e previdência, flexi-

bilização de direitos trabalhistas, desemprego estru-

tural e tecnológico, resultado de uma desindustriali-

zação gradual, além de uma dependência crescente 

do capital externo, gerando um quadro de chamada 

“vulnerabilidade externa”. Aumenta a desigualdade, 

a exclusão, a marginalização, e os conflitos2. É o fato 

para o qual Dias (2006) chamou a atenção: a amplia-

ção da democracia sem direitos.

O máximo que esse modelo hegemônico admi-

te é a flexibilização de alguns de seus instrumentos, 

voltada para a manutenção do consenso e redução 

pontual da coerção. Políticas compensatórias são im-

plementadas, sem, entretanto, concretizar realmente 

os ideais de justiça social inseridos em vários acordos, 

resoluções e declarações de direitos positivados na 

esfera internacional.

O que se verifica atualmente é a expansão de 

uma visão de mundo vinculada aos países desenvol-

vidos, que privilegia valores econômicos, individualis-

tas e consumistas. Com o neoliberalismo, conflitos e 

contradições trabalhistas foram ocultados em virtu-

de da necessidade de se preservar o controle hege-

mônico, maquiado pela justificativa da manutenção 

da competitividade. Ao se considerar natural e até 

mesmo saudável a desigualdade social, é suprimida 

a solidariedade humana e enaltecido o individualismo 

e o egoísmo, expressados no ideal americano do self 

made man. O primeiro passo para a superação desse 

quadro é a conscientização, sobretudo do trabalhador, 

incentivando maior participação política e social, e 

promovendo o revigoramento dos movimentos sociais 

desmantelados e enfraquecidos pelo neoliberalismo.

2  O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 
seu relatório de 1999 sobre o Brasil descreve que: “15,8% da popu-
lação brasileira (26 milhões de pessoas) não têm acesso às condições 
mínimas de educação, saúde e serviços básicos, 24% da população 
não têm acesso a água potável e 30% estão privados de esgoto. Esse 
relatório, que avalia o grau de desenvolvimento humano de 174 países, 
situa o Brasil na 79ª posição do ‘ranking’ e atesta que o Brasil continua 
o primeiro país em concentração de renda – o PIB dos 20%  mais ricos 
é 32 vezes maior que o dos 20%  mais pobres.” (PIOVESAN, 2002: 63)

5. CONCLUSõES

Conforme argumentado ao longo do presen-
te trabalho, com o avanço do neoliberalismo vem 
sendo observada perda de identidade cultural e de 
autonomia na direção da política econômica, sobre-
tudo nos países periféricos. O fracasso das políticas 
propostas pelo FMI na década de 1990 em diversos 
países levou a uma leve mudança de orientação, em 
geral o acréscimo de novas medidas às já anterior-
mente “recomendadas”. Torna-se assim necessário 
elaborar uma nova visão de mundo, que busque in-
corporar novos valores, de respeito cultural, social e 
ambiental, de solidariedade, de participação política 
e de engajamento. 

Urge a necessidade de construir um padrão 
de resistência à racionalidade neoliberal que se ex-
pandiu nos últimos 20 anos, a qual nega a mudança 
e prega o unilateralismo e o determinismo econô-
mico capitalista. O incentivo ao debate, à crítica às 
“recomendações” das organizações internacionais, 
e à criatividade na condução de políticas de desen-
volvimento nacional, focadas nas reais necessidades 
dos países periféricos, são a chave para superar os 
entraves atuais e recuperar a autonomia nacional. 

Conforme proposto por Gramsci (1966), essa 
nova visão deve ter em vista um movimento cons-
cientizador, que busque constantemente reforçar as 
relações de cooperação, solidariedade e tolerância, 
e negar que a exclusão social é um acontecimento 
natural e/ou inevitável. Partindo de uma abordagem 
dialética, ao se considerar que o mundo está em 
constante transformação e contradição, mostra-se 
imprescindível estar sempre re-avaliando posturas e 
concepções, de forma crítica e coerente com a atu-
ação prática cotidiana. A incessante transformação 
faz com que a conscientização represente um movi-
mento sem fim. Só assim é possível compreender de 
forma mais clara as relações que permeiam a tota-
lidade complexa e inter-conexa dos fenômenos que 
nos cercam (NOVACK, 2005). 
 
Artigo recebido em: 03/2008
Artigo aceito para publicação em: 06/2008
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