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Democracia, políticas sociais e globalização: 
relações em revisão 

Silvia Gerschman 

Pretendemos enveredar nossas preocupações a respeito da relação entre democracia 
e globalização numa trilha de mão dupla que nos possibilite, por um lado, trabalhar com 
aproximações teóricas a essa temática e, por outro, transitar pelas inter-relações de políticas 
específicas e diversas nos contextos nacionais e globais. Políticas econômicas e 
políticas sociais, entre outras, constituem intrincada malha de processos formulatórios 
e decisórios que atualizam as contradições embutidas na relação entre democracia e 
globalização, mas não exclusivamente, na medida em que cada uma dessas noções supõe 
tensões entre espaços conflitantes. 

Talvez caiba mencionar que, no caso das políticas ambientalistas, essas tensões 
parecem mais diluídas pelo fato de o processo formulatório responder a um movimento 
que possui engajamento mundial e/ou planetário e, portanto, menos enraizado na tradição 
política e social local. Mas, talvez, mais do que vantagem, seja isso empecilho para o avanço 
no nível local das propostas ambientalistas,1 questão que será mais bem compreendida ao 
longo do trabalho. 

A democracia, como objeto de reflexão e questionamento, tanto no âmbito intelectual 
como na mídia, produção escrita e t c , parece ter ficado, no Brasil e além das fronteiras, fora 
de época. A democracia se constitui num dado pacífico: o número de países no mundo que 
adotam sistema político democrático. No entanto, as democracias identificáveis no mundo 
da pós-modernidade, representadas pelos E.U.A., Europa e Japão, e as que ficaram por 
conta de algum dia alcançar o desenvolvimento e a pós-modernidade na América Latina, 
Ásia e África, jamais se distanciaram tanto ou estiveram mais longe de alcançar o 
estabelecimento de regimes democráticos. A distinção que estabelecemos entre um sistema 
político democrático e um regime democrático (Gerschman, 1995) se sustenta na transfor
mação de um padrão ou traço democrático em uma estrutura democrática, sendo essa última 
entendida como " a capacidade reprodutiva da democracia, ou seja, a capacidade de o 
governo e a sociedade virem autogerar comportamentos democráticos". 

1 A respeito da debilidade ou "desorientação" do ambientalismo brasileiro, ver: VIOLA & LEIS (1995) 



Torna-se necessário destacar que os princípios enunciados por Dahl (1979:108) como 
os procedural minimum para a existência de um sistema político democrático se evidenciam 
insuficientes para a consolidação da democracia em países que têm saído de longos 
períodos de autoritarismo e no próprio desenvolvimento da capacidade de a democracia se 
reproduzir no âmbito da sociedade e do Estado. 

Ao considerar a consolidação de democracias recentes, tanto no caso do Brasil como 
no de outros países da América Latina que atravessaram regimes autoritários, mas também 
em países que hoje têm democracias consolidadas, poderíamos afirmar que elas se susten
tam na capacidade de autogerar ou reproduzir comportamentos democráticos na órbita do 
governo e da sociedade (Gerschman, 1995), situação que se torna viável sempre que: 

• comportamentos políticos-democráticos tenham sido internalizados pelos atores polí
ticos no processo de socialização; referimo-nos à aceitação da diferença como valor 
ético, mais do que ao mero ato de votar num candidato na oportunidade de eleições; 

• exista consenso entre os atores políticos, que a diversidade de interesses presentes 
na sociedade impõe, quanto a substituir a satisfação imediata dos interesses 
próprios por interesses de caráter coletivo; 

• a democracia promova, num momento posterior, a satisfação dos próprios 
interesses, condição imprescidível, aliás, para que o consenso entre os atores 
seja alcançado. 

Nesse sentido, a reprodução da democracia é indissoluvelmente relacionada à cons
tituição de sujeitos democráticos; a referência a "sujeitos" remete a uma concepção 
societária embutida na noção de democracia. Nessa, o reconhecimento do si mesmo e do 
outro, se expressa na existência de direitos a serem usufruídos pelo conjunto dos cidadãos. 
Em sociedades extremamente desiguais, entretanto, a constituição do si mesmo é privilégio 
que cabe apenas àqueles que conseguiram alcançar a satisfação plena das necessidades, 
enquanto o outro, se constitui, cada vez mais, de crescentes contingentes de pessoas 
desprovidas do direito à subsistência e, por fim, a formar parte da sociedade. Assim, 
podemos afirmar que a exclusão social é incompatível com a democracia. 

A questão da exclusão social dirime-se prioritariamente nos contextos nacionais e, 
em grande medida, pela intervenção do Estado, ainda que se trate de um problema que não 
poderia ser limitado exclusivamente à administração de políticas por parte do Estado. Nesse 
sentido, gostaríamos de apontar para a significação da constituição de agentes sociais em 
estreita relação com as políticas, o que implica a definição das demandas referidas à política 
social, ao mesmo tempo que esses agentes são, também, o "sujeito" da política. As 
políticas sociais passariam, sob essa dimensão, a adquirir o status do que Guiddens 
(1991:210-211) denominou "políticas emancipatórias". 

No mundo globalizado, onde se exalta a democracia, observamos que esta comporta 
apenas a existência de um sistema político democrático baseado na competição político-
partidária, mas o exercício de governo é sustentado na exclusão social. Isso não acontece 
exclusivamente na parte arcaica do mundo global; existe também nos países desenvolvidos, 
ainda que de maneira suavizada, já que o número de pessoas que vivem na pobreza absoluta 



é pequeno e o tratamento é menos agressivo. Na verdade, falamos de globalização num 
mundo profundamente fragmentado pelas desigualdades e poderíamos pensar que a 
globalização da economia e, fundamentalmente, do consumo é um fenômeno restrito 
aos centros de decisão do âmbito financeiro-econômico e da mass-midia como veicu¬ 
ladora do consumo. 

A pobreza, entretanto, também é globalizada, constituindo-se num subproduto da 
globalização: o mendigo das ruas de San Francisco que junta lixo para reciclar, que constrói 
um carrinho com seus pertences e que carrega um cachorro é encontrado igualzinho nas 
ruas do Rio de Janeiro, de Buenos Aires, Bangladesh ou Roma. No entanto, esse persona
gem, que constitui três quartas partes da humanidade, não tem nenhuma possibilidade nem 
condição de se expressar política e socialmente, passando a compor o exército já não mais 
de reserva, mas de atividades ilícitas, drogas, prostituição e tc , da marginalidade social que 
a vida nas ruas oferece. 

Tão distantes nos encontramos da democracia como o estávamos nos primórdios do 
capitalismo. Constatação que se depreende da incompatibilidade teórica e histórica 
entre "democrac ia" e "exc lusão" , seja essa política, econômica ou social. De fato, 
os direitos de cidadania, civis, políticos e sociais, promoveram a incorporação de 
grandes contingentes populacionais - submersos na pobreza e na ignorância - na vida 
política das nações. Os direitos de cidadania sustentaram as nascentes democracias 
políticas como o sistema de governo mais adequado ao modo capitalista de produção 
econômica. Por sua vez, a ação política tem tido valor substantivo nas transformações 
do capitalismo, fazendo com que esse se torne mais flexível (Gerschman, 1995), 
equiparando a "democracia" com quotas crescentes de eqüidade na distribuição dos 
bens na sociedade, nas modernas sociais-democracias. 

Seu declínio na década de 1980 relaciona-se, de um lado, com a transnacionalização 
da economia e, de outro, com os crescentes déficits fiscais das economias nacionais, a perda 
de eficiência, os altos custos e a burocratização dos Estados de Bem-Estar, colaborando 
para a deslegitimação das sociais-democracias européias. A transnacionalização da econo
mia teve como eixo a abertura das economias nacionais e a formação de mercados comuns. 
Nesses, o capital extravasa as fronteiras nacionais em conjunção com um papel específico, 
exigido dos Estados, no sentido de diminuir as barreiras de sua entrada até mesmo em 
setores tradicionalmente reservados aos Estados, como os de energia, políticas de seguri
dade social etc. Exige-se também, por meio de fórmulas neoliberais, a redução do Estado 
à sua expressão mínima junto a cortes consideráveis do investimento público. No setor 
produtivo, incorporam-se tecnologias de última geração e, no setor econômico-financeiro, 
conforma-se um mercado financeiro que opera de maneira inter-relacionada com o mercado 
financeiro internacional. 

Ás fórmulas neoliberais produzem efeitos deletérios sobre o mercado de trabalho dos 
países não desenvolvidos, pelo crescimento do desemprego nos setores produtivos que 
utilizam mão-de-obra extensiva com pouca tecnicização e que têm baixa competitividade 
face ao capital e à tecnologia internacional. Alimentam-se, assim, bolsões de pobreza e 
marginalidade que passam a se estender, também, aos países tradicionalmente desenvolvi
dos. Nesses últimos, está crescendo a quantidade de trabalhadores que são expulsos do 



mercado de trabalho dos países subdesenvolvidos e emigram em busca de melhores 
condições de sobrevivência. A pobreza passa a trasladar-se para as economias do Norte, 
produzindo também profunda fragmentação em seu interior. 

Segundo Delcourt (1992), nos países da Comunidade Européia operou-se dissociação 
entre os poderes econômico, científico e tecnológico de caráter transnacional e o poder 
político inserido nas fronteiras nacionais. Os problemas multiplicam-se como conseqüên
cia da incidência desses processos de continentalização e de mundialização da economia 
na governabilidade dos Estados, nos planos econômico e social. Acreditamos que essa 
dissociação observada nos Estados do Norte adquira um caráter extremamente dramático 
nos Estados subdesenvolvidos. 

No caso do Brasil, a governabilidade é dificuldada, em grande medida, pela fragili
dade dos mecanismos políticos de negociação e concertação entre agências governamen
tais, interesses profissionais e usuários, devida, em parte, à ausência de tradição democrá
tica e à inexistência do Welfare State, e, em parte, pela existência de quase 50% da 
população beirando o limite da pobreza absoluta, situação que, imperiosamente, requer a 
intervenção do Estado na área social mediante políticas sociais. Esta questão coloca no 
centro do debate da governabilidade o papel do Estado na administração da res pública 
versus o capital privado, hoje internacionalizado e em confronto com as problemáticas 
nacionais. 

Nos países que chegaram a estabelecer democracias sociais associadas a Estados de 
Bem-Estar tem se observado, a partir dos anos 80, profunda crise relacionada com o 
predomínio das políticas econômicas neoliberais no mundo desenvolvido, que serviram de 
alavanca para o aprofundamento do processo de transnacionalização do capital e das 
economias nacionais. 

Vários fatores foram atribuídos à crise dos Estados de Bem-Estar (Delcourt, 1992; 
Offe, 1984), cabendo destacar o papel decisivo das burocracias fórmuladoras de políticas 
e gestoras da administração estatal, os custos crescentes da administração, a escassez de 
receitas, a queda da produtividade dos setores sociais, a baixa penetração da tecnologia, a 
corrupção, as fraudes por parte dos locatários sociais e, também, as fraudes nas contribui
ções fiscais e sociais pelo número crescente de pessoas que buscam escapar dos impostos 
fiscais e sociais. Paralelamente, a qualidade dos serviços tem diminuído, e sua deterioração 
torna-se inevitável devido à extensão às massas, como assinalam os críticos do Estado de 
Bem-Estar. 

Esses fatores aqui apontados, que poderiam ser classificados como intrínsecos ou 
próprios do Welfare, na medida em que se. relacionam com sua dinâmica política e 
administrativa, têm profundas raízes na política econômica, nas decisões de investimento 
do capital e no papel atribuído às políticas sociais, seja no próprio sistema produtivo ou 
como reprodutoras de mão-de-obra. Mas, tão importantes quanto os fatores internos, já 
mencionados, os externos colaboraram para a perda de confiança nas democracias e na 
capacidade de suas instituições estatais proverem bem-estar para o conjunto da população. 

A perda de confiança nas democracias, que passam a ser virtuais já que adquirem 
existência apenas no momento das eleições, assim como o papel restrito do Estado, que 



não dá conta de fazer cumprir os direitos de cidadania, reforçando ainda mais as desigual
dades, levaram à ausência de referências ideológicas e políticas alternativas à filosofia do 
capital transnacional que se tornou predominante. 

De fato, esta discussão nos remete às tensões existentes entre democracia e globali
zação, na medida em que, no contexto da globalização, a democracia parece ficar despojada 
de seu viés societário, reduzindo-se, a sua mínima expressão, a existência de governos 
democraticamente eleitos. Entendida dessa maneira, as tensões entre democracia e globa
lização adquirem também um contorno sociocultural e político focalizado fundamental
mente no interior das realidades nacionais e a respeito do qual valeria a pena incursionar. 

A democracia no contexto da globalização é compreendida como necessária para a 
internacionalização da produção, da tecnologia, dos mercados, dos meios de comunicação 
de massa, que foi, entretanto, esvaziada, enquanto processo, de sua historicidade e, 
enquanto idéia ou conceito, do pensamento teórico-reflexivo que tem dado conta das 
transformações às quais a história da atividade humana, ou no caso dos processos políticos 
e sociais, submete às idéias. 

Esse despojamento crítico constitui-se num mecanismo de construção ideológico-
cultural sobre o qual Ortiz chama a atenção ao se referir à similaridade da reflexão dos 
administradores globais, dos ideólogos da pós-modernidade e dos tecnocratas. 

A decomposição do centro transubstancia-se em metáfora de democracia, o reforço das partes 
sendo percebido como um movimento de liberalização. Descentralização = autonomia = demo
cracia. A equação se reforça. Sem esquecer de acrescentar a individualidade. Como o 
processo de fragilização das centralidades promove as autonomias, os indivíduos ganhariam 
em 'liberdade' no seio das sociedades pós-informatizadas-globais. Indivíduo que, na sua 
integralidade, teria a todo momento uma capacidade de escolha. (Ortiz, 1994:162) 

Em verdade, trata-se de um conhecimento que é colado à realidade, marcado pela 
"razão instrumental'' na medida em que os executivos "globais' ' precisam tomar decisões 
sobre investimentos, produção, mercados, pesquisa, incorporação tecnológica, marketing, 
propaganda etc. Os destinatários finais dessa complexa cadeia de procedimentos são 
"consumidores globais" que se encontram em qualquer local do planeta. Nesse sentido, a 
apropriação das idéias relativas à democracia passa a ter também caráter estritamente 
funcional e, também, ideológico. 

Mas as realidades nacionais locais colocam para o modelo global - e vice-versa -
desafios de extrema complexidade, entre eles, principalmente, o risco para a consolidação 
de democracias recentes, assim como, no caso daquelas que já possuíam uma longa 
existência, o risco de se transformar em meras democracias formais. 

Na medida em que a categoria de cidadãos passa a ser reservada a consumidores e 
enormes parcelas da população estão fora do consumo - até porque não são consumidoras 
sequer dos bens básicos necessários à sobrevivência - , a democracia deixa de constituir 
um valor na sociedade e no exercício da política para denominar a existência de um sistema 
político sustentado em eleições onde os não consumidores são excluídos da sociedade e só 
lembrados na época das eleições, situação que começa a ser compartilhada pelas realidades 



nacionais do Norte. Nesse contexto, parece necessário despojar-mos da ideologia global, 
o que não significa esquecer que vivemos num mundo "globalizado", para tentar repensar 
e recriar a democracia no contexto da globalização. 

A democracia, tal como a entendemos neste trabalho, ou seja, no sentido pleno ou 
enquanto "democracia substantiva", só se poderia realizar no contexto local nacional e 
pela constituição de sujeitos democráticos interagindo no plano da sociedade e do Estado. 
De fato, o submetimento do Estado à economia global implica a perda de soberania dos 
Estados, ao mesmo tempo em que promove, de maneira crescente, a exclusão de parte da 
sociedade, que cada vez mais se encontra dicotomizada, já não mais entre possuidores dos 
meios de produção e possuidores de mão-de-obra, como Marx detectou para o "modo de 
produção capitalista", mas entre consumidores e não consumidores. 

No capitalismo transnacionalizado, o emprego transformou-se em bem escasso e as 
condições de formação e especialização requeridas para disputá-lo são cada vez maiores. 
Isto faz com que, para quem apenas é possuidor do seu próprio corpo, adquirir a capacitação 
necessária para disputar um trabalho seja, também, meta cada vez mais longínqua. 

As mudanças no capitalismo têm levado à não existência da liberdade de escolha de 
participar ou não do mercado de trabalho, fazendo com que o direito ao trabalho se 
constitua, hoje, num direito essencial para a aquisição da cidadania (Gorz, 1994). 

É importante sublinhar que esse dilema colocado pelo capitalismo transnacional não 
decorre exclusivamente dos avanços tecnológicos, mas, sobretudo, da capacidade de os 
Estados interferirem, por meio de políticas, nos desígnios dos empreendimentos interna
cionais, de maneira a estabelecer mecanismos que possibilitem contrabalançar o grau e a 
intensidade com que o processo de transnacionalização afeta os processos econômicos, 
sociais, políticos, educacionais e culturais no âmbito nacional. Como afirma Delcourt: 

Tornando-se transnacionais, esses conjuntos de empreendimentos e recursos escapam em 
parte às normas nacionais e ao controle político e democrático como, formas nacionais de 
concertação e de negociação entre partes ou interlocutores sociais. Opera-se, assim, uma 
clara dissociação entre os poderes econômico, científico e tecnológico de caráter transnacio
nal e o poder político fechado nas fronteiras nacionais, (Delcourt, 1992) 

De fato, essa tensão preexistia à transnacionalização da economia, mas teve, no 
passado, conotações diferentes das atuais. Os Estados nacionais atravessavam tensões 
ancoradas, principalmente, no âmbito geopolítico e militar. Nesse sentido, desequilíbrios 
políticos e militares entre nações podiam ameaçar o equilíbrio e a própria paz mundial, e, 
ainda que o mundo pós-guerras tenha ficado dividido em blocos, os intercâmbios e a 
produção econômica interblocos estenderam-se além das fronteiras nacionais. 

Sakamoto (1991) coloca que a depressão dos anos 30 mostrou como o desenvolvi
mento econômico não se podia mais apoiar exclusivamente nas economias nacionais; 
assim, depois da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente como um todo foi colocado sob a 
hegemonia dos E.U.A., criando novos recursos para desenvolver economias regionais, 
enquanto nos países do Leste também foi construída uma rede econômica transnacional. 
Essa tendência incipiente à globalização foi complementada pelo desenvolvimento de 



armas nucleares junto à tecnologia militar que superou, também, o contexto de um sistema 
sustentado nos Estados. 

Depois dos anos 30, entretanto, a ascenção política das sociais-democracias nos 
países da Europa e os dispositivos econômicos keynesianos combinaram-se, adjudican
do ao Estado um papel central na economia. O Estado era fornecedor de serviços sociais 
e regulador do mercado no âmbito nacional, promovendo uma política de "pleno 
emprego e igualdade", situação que começa a desmoronar no final dos anos 60, quando 
o déficit fiscal começa a crescer junto com o desemprego e os Estados de Bem-Estar 
vão se encontrar amarrados às concessões econômicas a grupos corporativos na base 
da negociação política, de maneira que as alocações de recursos econômicos passaram 
cada vez mais a ser dominadas por relações políticas de força (Przeworski, 1988) entre 
grupos de interesses. 

Tratou-se de situação extremamente contraditória para as democracias européias, 
porque, se potencializou sua governabilidade, evidenciou a debilidade dos partidos políti
cos enquanto organismos de representação de interesses e instrumentos de negociação entre 
interesses conflitantes; em seu lugar, assumiu papel principal uma infinidade de grupos 
corporativos, colaborando, conseqüentemente, para a fragilidade da democracia. 

Enquanto a crise do Welfare adquiriu profundidade, o ressurgimento das concepções 
neoliberais, como saída da estagnação econômica junto às tendências conservadoras na 
política, trouxe à cena política européia, começando pela Inglaterra, governos de cunho 
conservador, cujo objetivo foi o desmantelamento do Welfare, ao mesmo tempo que a 
oligopolização do capital foi tomando força e se estendeu além das fronteiras nacionais, 
protegida pelos acordos internacionais e pelas políticas de ajuste econômico. 

Esse processo trouxe, por sua vez, o crescente debilitamento das democracias nos 
países desenvolvidos. A associação entre a democracia e a crise do Welfare evidenciou-se 
na diminuição da capacidade do exercício da política, com crises freqüentes de governabi
lidade, na medida em que cada vez menos elas conseguiam dar conta de demandas sociais 
por igualdade, ou de decisões a respeito das políticas econômicas para atenuar o desem
prego. Ao mesmo tempo em que a transnacionalização do capital e dos mercados afetou 
a capacidade das democracias na tomada de decisões políticas independentes, a idéia da 
cidadania demandante de direitos e a ação do Estado em sua satisfação foram perdendo 
vigor, restringindo-se a democracia a seus aspectos formais; o que reverteu no empobre
cimento mencionado na concepção global de democracia e, fundamentalmente, no exercí
cio da mesma, que se restringiu ao ritual das eleições, estendendo-se, às vezes, ao 
cumprimento das normas constitucionais. Ainda que o número de democracias tenha 
aumentado, de 30 em 1980 para 80 em 1994, elas têm perdido profundidade, sendo 
primordialmente democracias procedurais. 

No final da década de 1970, com o surgimento dos movimentos sociais, a questão da 
democracia ganha nova dimensão. Paralelamente, começam a emergir, no mundo comu
nista, as críticas ao stalinismo e à burocratização, centralização e ao totalitarismo dos 
partidos comunistas na União Soviética e nos países do Leste, que vão dar lugar à inflamada 
discussão entre alguns pensadores italianos do campo socialista, mas extremamente críticos 
dos procedimentos autoritários dos regimes comunistas, como Bobbio e Ingrau. O pensa¬ 



mento crítico marxista cede à ressignificação da democracia, recuperando sua potenciali
dade societária, o caráter "substantivo'' que lhe é embutido, complementando os procedi
mentos políticos stricto sensu das "democracias formais". 

A estrepitosa queda do socialismo real e as transformações neoliberais no campo 
econômico e político dos países do Leste, junto ao que Maier (1994) denominou "crise 
moral ou descontentamento cívico", presente nas sociais-democracias européias, no Japão 
e nos E.U.A., caracterizada pelo autor como mais do que uma crise econômica e/ou política, 
na verdade uma profunda e "contemporânea insatisfação pública'' enraizada na sociedade 
civil, alimentaram a descrença nas democracias welfarianas. A "crise moral" é também 
um subproduto da globalização que, como assinala Maier, pode gerar crises políticas, mas 
revela também sintomas econômicos característicos que não se originam em causas 
econômicas, como as crescentes desigualdades de renda, o consumo desenfreado e a 
frenética e gananciosa busca em determinadas posições e na especulação financeira. 

O desmoronamento do socialismo real, a substituição da ideologia marxista pela 
ideologia do livre mercado, assim como a assimilação da democracia com o rompimento 
de barreiras para a realização do capital trasnacionalizado, redundaram, na década de 1990, 
em perda de referências políticas alternativas e, o que é mais importante, na falência de 
crenças e da base ética e moral que as articulavam. Incrementaram também as dificuldades 
para enfrentar o processo de globalização da economia, que ficou reduzido aos interesses 
econômicos e financeiros internacionais que detinham sua iniciativa e seu controle, 
transformando a transnacionalização da economia em política hegemônica. 

Quanto aos movimentos sociais, eles não lograram existência duradoura além das 
demandas sociais pontuais nem se estruturaram de maneira a incidir na política e promover 
mudanças substantivas no exercício do governo, transformando-se em grupos de pressão 
mais ou menos institucionalizados. Foram importantes para questionar a democracia, mas 
não conseguiram colocar-se de maneira mais incisiva. 

Na década de 1980, uma mudança no tipo de conteúdos focalizados por esses 
movimentos indica uma mudança cultural que localiza a problemática societária na 
discriminação de minorias. As sociedades começam a ser formadas por tribos diferencia
das, um mosaico de identidades, e as novas demandas sociais na Europa e nos E.U.A. 
passam a se ocupar do reconhecimento das minorias, situação que colaborou ainda mais 
para a fragmentação da sociedade. 

Nesse sentido, os "novos movimentos sociais" não tiveram propostas mais amplas 
capazes de relacionar e estruturar a visão de si mesmos num todo social e político maior, 
de maneira a expandir seu papel numa proposta mais abrangente de relações societárias e 
de inserção na política que encaminhasse processos democráticos fundadores de uma nova 
democracia societária. Resumindo, poderia-se dizer que não tiveram fôlego suficiente, até 
porque a própria questão das minorias não consegue deixar de ser restrita e dificilmente 
por si só poderá ser encampada pela sociedade como um todo. No entanto, a existência 
desses "novos movimentos sociais" - feministas, negros, gays - trouxe água para o 
moinho da democracia societária e assentou as bases, junto com os movimentos ecológicos, 
de uma problemática que extravasa a nação e que se estende às diversas realidades nacionais 
dos quatro continentes. 



Cabe acrescentar que, no caso do movimento ecológico, esse já nasce com uma 
proposta de caráter mais universal do que nacional, na medida em que a degradação do 
meio ambiente é questão que afeta o universo como um todo, não somente porque altera 
as condições de habitabilidade do planeta, mas porque a devastação da terra pela exploração 
irracional, em mãos do capital, coloca em jogo a sobrevivência da própria espécie humana. 
Ainda que esse fato tenha sido importante contribuição dos movimentos ecológicos em sua 
atuação nos contextos nacionais para o surgimento de uma consciência ecológica, sua 
atuação e/ou preocupação a respeito do aprofundamento das democracias no contexto 
do processo de globalização que coloca as questões nacionais em lugar secundário não 
tem alcançado o nível ótimo que se poderia esperar. 

O movimento ecológico não tem tido inserção nacional - note-se, em especial, 
no Brasil - mais incisiva, que promova a articulação de suas propostas globais com as 
especificidades da questão ambiental no âmbito nacional, sobretudo se considerarmos 
que ela está intimamente relacionada com os modelos produtivos e a ação do capital 
internacional. 

Ao olharmos a democracia sob a perspectiva dos movimentos sociais no seu conjunto, 
poderíamos concluir que o papel destes movimentos não tem cooperado significativamente 
para a implementação das mudanças necessárias ao estabelecimento de democracias 
societárias, ainda que eles tenham desenvolvido papel significativo enquanto novos atores 
sociais e políticos nos processos de formulação e implementação de políticas diversas nos 
contextos nacionais e locais. 

Para os países em desenvolvimento que saíram recentemente de experiências políti
cas totalitárias e com altos índices de exclusão social, criaram-se, a partir da globalização, 
situações de extrema precariedade para a consolidação das democracias e a constituição de 
regimes democráticos, considerando a enorme proporção de população que se encontra à 
beira da pobreza absoluta. Nesses, a relação entre democracia e políticas sociais ainda exige 
revisão, aproveitando as experiências deixadas pelo Welfare, mas sem pretender reprodu
zi-las e levando em consideração a viabilidade e o percurso a ser percorrido pelos países 
do continente latino-americano. 

No caso, o Brasil é o país que está em melhores condições para enfrentar essa problemá
tica, até porque o plano de estabilização da economia e as receitas neoliberais estão no início. 
De fato, já existem notáveis exemplos - México e Argentina - dos problemas que acarretou e 
continua a acarretar o seguimento de fórmulas exclusivamente monetaristas, sem levar em 
consideração a implementação de políticas sociais e políticas econômicas que visem à ocupação 
de mão-de-obra não qualificada, capazes de mitigar a pobreza. 

As políticas sociais, incluindo aquelas formuladas pelos agentes sociais em questão, 
como foi o caso da Reforma Sanitária Brasileira, que incorporou a saúde na Constituição 
Nacional de 1988 como um direito do cidadão e um dever do Estado, colidem com 
problemas que, ainda que ancorados nos recursos financeiros necessários para sua imple
mentação, não significam mais do que um sintoma. 

Neste sentido, gostaríamos de fazer algumas referências à política de saúde no Brasil, 
uma vez que ela atravessou profundas transformações, no fim da década de 1970, a partir 



da transição para a democracia, mas num momento histórico extrafronteiras, os albores da 
globalização, que começam a se mostrar desfavoráveis para esse tipo de reformas. De fato, 
o processo de globalização da economia mundial, acompanhado pela crise do Welfare State 
e das sociais-democracias européias, foi marcado profundamento pelo pensamento político 
e econômico neoliberal (Friedman e seus seguidores da Escola de Chicago). No Brasil, a 
implementação da Reforma Sanitária coincidiu com a nova era do "liberalismo brasileiro", 
inaugurado pelo Governo Collor e caracterizado pelo balão de ensaio, na época, de 
políticas econômicas atentatórias a políticas sociais sustentadas na universalização 
de benefícios sociais, na ampliação da cidadania e na responsabilização do Estado 
pelo efetivo usufruto dos direitos de cidadania conquistados na transição à demo
cracia. Neste sentido, o papel marcante que atores sociais tiveram no processo de 
formulação da Reforma Sanitária passa a ser apenas secundário, na medida em que as 
instâncias de participação social no controle da implementação da política de saúde, 
ainda que em funcionamento, carecem do poder suficiente pela própria descaracteriza¬ 
ção governamental desse tipo de política sustentada em princípios diferentes. 

Assim, a implementação da política de saúde após sua inclusão na Constituição não 
conseguiu configurar uma lógica própria do gasto e da organização dos serviços. Esta e as 
políticas sociais em conjunto são apenas sucedâneos da política macroeconômica, cujos 
principais pontos de estrangulamento são a estabilidade monetária, a diminuição da crise 
fiscal e o pagamento da dívida externa. Neste sentido, os orçamentos definidos pela 
Constituição nacional para a área social, especificamente para a seguridade social na qual 
está incluída a política de saúde no caso do Brasil, destinaram-se a cobrir déficits de outras 
áreas de políticas públicas ou ao próprio pagamento da dívida externa, seguindo a lógica 
da governabilidade, em condições de recursos escassos. Ainda assim, o cumprimento do 
dever por parte do Estado, de um direito adquirido pelos cidadãos, passou a ocupar lugar 
desprezível na agenda governamental, na medida em que cidadãos com direitos, sujeitos 
sociais e políticos são meras denominações descartáveis; enquanto a economia transnacio¬ 
nalizada guia as ações do governo e os indivíduos procuram a satisfação de suas necessi
dades no mercado. 

O problema principal localiza-se na vontade política capaz de se sobrepor aos 
constraints das políticas econômicas neoliberais, segundo as quais o Estado não tem que 
intervir na provisão de saúde para a população, já que essa é uma atribuição dos indivíduos. 
Neste sentido, contrariamente ao esperado, o papel do Estado na esfera nacional parece-nos 
prioritário para o encaminhamento das negociações entre forças econômicas e políticas 
conflitantes, de maneira a equacionar as contradições entre o volume dos negócios 
internacionais, a incorporação de tecnologia e as necessidades colocadas pelas realidades 
nacionais. 

Nossa idéia é de que a crise da democracia no contexto da globalização deveria se 
encaminhar pela procura de maior democracia com participação societária extremada em 
todas as decisões de política nacional e, principalmente, daqueles aspectos referidos à 
inserção do Estado-nação na ordem mundial, porém, até aqui, as fórmulas têm sido 
invertidas. Isto, que poderia parecer uma nova utopia e que foi denominado "democracia 
radical" (Mouffé, 1992) se sustenta numa concepção de democracia que... 



denota um processo em constante transformação no qual o sentido não nos é dado pela 
adscrição e pela procura de um modelo acabado, seja esse uma doutrina econômica ou uma 
proposta de sociedade. Sendo que é condição necessária para a existência da mesma a 
amplitude que a democracia é capaz de oferecer para viabilizar valores ético-morais que 
dizem respeito: à eqüidade e à justiça social, enquanto bastiões da dignidade humana; ao 
respeito à pluralidade cultural, étnica, religiosa, preferências sexuais, de gênero, etc. e a 
liberdade em todas as manifestações do ser humano. (Gershman, 1995) 

A tendência avassaladora à globalização não somente no plano econômico, mas 
também no político e no cultural, faz com que as democracias estejam vivendo um momento 
de transição, no qual a manutenção do status quo definido pela prevalência da transnacio
nalização as remete ao autoritarismo, pelo constante aumento da exclusão social, situação 
que vai necessariamente se agudizar, nos próximos anos, em muitos dos países em 
desenvolvimento. 

Outro cenário possível é o esgotamento dos modelos liberais enquanto expecta
tiva para o desenvolvimento e o conseqüente acirramento das contradições internas nos 
Estados-nação, com o surgimento de propostas de radicalização das democracias no 
âmbito das sociedades nacionais, pela atuação de sujeitos políticos - indivíduos, grupos 
e/ou instituições - e com uma participação mais definida de agências internacionais e 
organizações não-governamentais, em parcerias com governos nacionais na procura de 
saídas negociadas para as crises locais. Esta última possibilidade, mais do que um 
cenário, constitui uma proposta no direcionamento das tensões sociais, j á que não é 
passível de ser prevista a curto prazo e a partir, exclusivamente, dos efeitos perversos 
da transnacionalização das economias. 
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