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Reflexões sobre as dimensões da globalização, 
as novas forças sociopolíticas transnacionais e a 
redefinição do horizonte da democracia* 

Eduardo Viola 

AS CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DO PROCESSO 
DE GLOBALIZAÇÃO 

Com relação à natureza da realidade social, as principais características do processo 
de globalização são as seguintes: 

• a diluição dos limites entre o nacional e o internacional, a porosidade entre interno 
e externo; 

• a passagem do Sistema Internacional - Estado-cêntrico - para o Sistema Transna¬ 
cional-bifiircado, Estado-cêntrico (não-hegemônico, com superpotência militar) e 
Multicêntrico - alta diversidade de atores-forças sociais, como corporações trans
nacionais, organizações não-governamentais, organizações intergovernamentais, 
comunidades epistêmicas, mídia-formadores de opinião/mentalidades. 

• a distância toma-se próxima devido ao escopo planetário das relações internacionais; 

• uma nova natureza da relação microssocial-macrossocial; o macrossocial deixa 
de ser a sociedade nacional e passa a ser a sociedade planetária; as dinâmicas 
sociais locais se transnacionalizam em graus diversos, implicando atores, arenas 
e agendas transnacionalizados. 

* Este é um paper de reflexão provocativa sobre uma série de questões que estão mudando dramaticamente 
a sociedade contemporânea. Apesar de existir uma incipiente (porém crescente) bibliografia sobre o tema 
(ver lista no final deste capítulo), a específica combinação de idéias aqui apresentadas é produto de uma 
reflexão pessoal em curso. Devo destacar a influência marcante que exerceram sobre mim, nos últimos 
anos, duas obras quase desconhecidas entre os cientistas sociais brasileiros: Turbulence in World Politics, 
de ROSENAU (1990) e War, Peace, Survival, de NORTH (1990) . 
Agradeço os valiosos comentários críticos e o estímulo a pensar ousadamente de Silvia Gerschman, Phillipe 
Schmitter, Fábio Wanderley Reis, Julia Guivant e Hector Leis. Contudo, meus comentadores não têm 
nenhuma responsabilidade pelas afirmações aqui contidas. 



• a erosão parcial do Estado nacional como centro regulador da vida social e 
constituidor das identidades, o que às vezes implica fragmentação das sociedades 
nacionais; 

• a interdependência complexa-assimétrica entre os países; 

• a erosão parcial (em graus diversos) dos sistemas democráticos nacionais, pelo 
poder crescente dos atores transnacionais e transnacional izados, defasagem cres
cente entre um sistema de representação de base territorial-nacional e um sistema 
de forças sociais de escopo transnacional. 

Embora a literatura corrente focalize a dimensão econômica da globalização, este é 
um processo multidimensional, que, com fins heurísticos, diferencio em onze dimensões 
inter-relacionadas: militar, econômico-produtiva, financeira, política, de governabilidade 
global, comunicacional-cultural, científico-tecnológica, populacional-migratória, epide
miológica, criminal-policial e ambiental-ecológica. 

A dimensão militar foi a primeira a desenvolver-se, a partir de 1941, com o ataque 
japonês a Pearl Harbor em que a guerra adquire pela primeira vez na História um escopo 
planetário (até esse momento, como também na guerra de 1914-1918, tratava-se ainda de 
uma guerra européia) e culmina na segunda metade da década de 1950, quando os E.U.A. 
e a U.R.S.S. atingem a capacidade de destruição total do planeta através dos mísseis 
intercontinentais e da espionagem com satélites (doutrina da destruição mútua assegurada). 

A dimensão econômico-produtiva tem como principais atores as corporações trans
nacionais, organizações grandes e médias com operações produtivas em vários países e 
cujos interesses e processo decisório ganham um escopo global. A produtividade econô
mica cresce fabulosamente como produto da combinação de revoluções tecnológicas 
(microeletrônica, robótica, novos materiais, eficiência energética, biotecnologia, recicla
gem e controle de poluição) e gerenciais (qualidade total, reengenharia). O desenvolvimen
to da produtividade econômica elimina massivamente empregos de baixa e média qualifi
cação produzindo desemprego estrutural. As sociedades desenvolvem um processo de 
dualização: os incluídos (que podem ir da quase totalidade da população em países com 
nível educacional muito alto, até minorias ínfimas em países de baixa internacionalização) 
e os excluídos da economia globalizada. A consolidação da globalização econômico-pro
dutiva na década de 199.0 diferencia os países em sete tipos, segundo o grau de centralidade 
de sua inserção no sistema: 

• Desenvolvidos: países com estrutura produtiva de informação intensiva, alta atra¬ 
tividade de corporações transnacionais e capital financeiro, e renda per capita e 
governabilidade altas (países da Organization for Economic Co-Operation and 
Development ( O E C D ) + Coréia do Sul, Taiwan, Cingapura, Hong Kong e Israel). 

• Superpotência: tem as mesmas características que os desenvolvidos, e mais poderio 
militar de escopo planetário (E.U.A.). 

• Continentais: países com território e população muito grandes, renda per capita 
média, estrutura produtiva inclusiva-heterogênea com setor de ponta, e importante 
poderio militar (Rússia, China, Brasil e Índia). Rússia e China reúnem todas as 
características dos países continentais. A Índia reúne todas as características, excluída 



a renda per capita, que é baixa. O Brasil reúne todas as características, excluído o 
poderio militar, que é médio. Brasil e China respondem também ao critério de 
países emergentes; Rússia responde também ao critério de países estagnados. 

• Emergentes": países com alto dinamismo econômico, renda per capita média e alta 
atratividade de corporações transnacionais e capital financeiro (Tailândia, Malásia, 
Indonésia, Filipinas, Brunei, África do Sul, Turquia, Rep. Tcheca, Hungria, Polô
nia, Eslovênia, Países Bálticos, Arábia Saudita, Kwait, México, Costa Rica, Trini
dad, Chile, Argentina). 

• Estagnados: países com baixo dinamismo econômico, renda per capita baixa ou 
média e pouca atratividade de corporações transnacionais e capital financeiro 
(Iugoslávia, Ucrânia, Armênia, Burma, Paquistão, Jordânia, Síria, Líbano, Egito, 
Peru, Equador, Bolívia, Paraguai, Quênia, Gana). 

• Extremadamente pobres: países com nenhum dinamismo econômico, baixa renda 
per capita, nenhuma atratividade de corporações transnacionais e capital financeiro 
e precária governabilidade (grande parte da África Subsaariana, Bangladesh, 
Haiti). 

• Excluídos politicamente: países em situação de guerra civil e/ou economia autár
quica e/ou fundamentalismo religioso e/ou Estados terroristas (Geórgia, Argélia, 
Iraque, Irã, Afeganistão, Coréia do Norte). 

A dimensão financeira localiza-se nos mercados transnacionais em que o capital 
especulativo circula eletronicamente em alta velocidade, erodindo progressivamente a 
capacidade regulatória dos Estados nacionais (mesmo a dos mais poderosos). Os mercados 
financeiros transnacionais têm uma diversidade de atores, como bancos internacionaliza
dos, megaespeculadores (George Soros), fundos mútuos, fundos de pensão etc. 

A globalização política reside no avanço de ideologias e regimes democráticos e 
individualistas em detrimento dos autoritários e socializantes. Na última década, regimes 
semidemocráticos ou democráticos têm substituído os regimes autoritários em quase todos 
os países do mundo. A proteção dos direitos humanos, o pluripartidarismo e a competição 
eleitoral tornaram-se princípios indiscutíveis da vida política nacional e internacional, 
embora exista muitas vezes uma distância significativa entre a retórica e a realidade 
concreta. A revolução de capacidades individuais produzida pela expansão educacional 
tem mudado drasticamente as concepções sobre a "boa ordem social", em favor da 
valorização da responsabilidade individual e contra a intervenção do Estado-coletividade, 
para promover a redução das desigualdades entre indivíduos (redução de impostos e 
substituição do Welfare pelo Workfare). Como produto da revolução das capacidades 
individuais há um grande crescimento dos movimentos sociais e das organizações não-go¬ 
vernamentais, que constituem um terceiro setor de organizações sociais de similar impor
tância à dos clássicos setores privado e estatal, e com fortes relações transnacionais. 

A dimensão de governabilidade global reside no processo de construção de institui
ções inter e transnacionais - sistema das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional, 
Banco Mundial, General Agreement of Trade and Tariffs - World Trade Organization 
(GATT-WTO), regimes internacionais setoriais - aptas para gerir os problemas da socie¬ 



dade planetária. O processo de construção de instituições de governabilidade global, em 
curso lento e difícil desde o fim da Segunda Guerra Mundial, não deve ser confundido 
com propostas utópicas de criação de um governo mundial. Uma característica fundamental 
do processo de globalização é o subdesenvolvimento da dimensão da governabilidade 
global com relação às outras, devido, primeiro, à guerra fria, e depois, ao conflito entre as 
vias oligárquica (promovida pelos G7 e a maioria dos países de renda alta) e a democrática 
(promovida pela maioria dos países de renda média e por muitos de renda baixa). 

A dimensão comunicacional-cultural implica revolução nas telecomunicações -
satélites, televisão globalizada, fax e correio eletrônico -, o barateamento e crescimento 
exponencial do transporte aéreo transcontinental, e a disseminação de conteúdos, modos 
de vida e formas de lazer originalmente norte-americanos. Uma minoria crescente da 
população mundial tem a oportunidade de viajar para outros países, falar línguas diferentes 
da nativa e experimentar diretamente outras culturas. A maioria da população mundial tem 
acesso, através da televisão, a informações sobre outras sociedades. Da mesma forma que 
nas outras dimensões, a globalização da cultura está longe de implicar sua homogeneização; 
ao contrário, ocorre um processo de reafirmação das diversidades, que se redefinem como 
tais em função de sua relação com a globalidade. 

A dimensão científico-técnica reside no crescimento extraordinário da intensidade 
das interações no interior da comunidade científica internacional através dos periódicos, 
do telefone-fax, do correio eletrônico, da Internet e da interação face-a-face nos congressos. 
Cresce também o papel do input científico nos diversos processos decisórios globais 
(corporações, agências intergovernamentais e ONGs). A cooperação transnacional entre 
instituições de ensino-pesquisa (ciência básica e aplicada) e instituições corporativas 
(ciência aplicada e tecnologias) se desenvolve aceleradamente dando uma contribuição 
crucial ao crescimento da produtividade econômica. 

A população mundial continua crescendo extraordinariamente a uma taxa de 1,8% 
ao ano, somando quase 100 milhões de habitantes anuais à Terra. O crescimento se dá de 
modo muito desigual, criando situações críticas em regiões de desfavorável relação 
população-recursos e/ou baixa eficiência governativa, como: África, Médio Oriente, Sul 
da Ásia e América Central. A extrema heterogeneidade na distribuição da população, da 
riqueza e da governabilidade, combinada com a comunicação global, estimula vastos 
contingentes migratórios que pressionam desestabilizadoramente algumas fronteiras. As 
fronteiras tornam-se muito complexas e diferenciadas em três grandes tipos: inexistentes, 
para uma minoria crescente de indivíduos de qualificação muito alta que se deslocam 
constantemente nos seus trabalhos e podem mudar de um país a outro quando o desejam; 
passíveis de serem ultrapassadas com visto rigorosamente expedido e data máxima de 
retorno, para uma vasta classe média de turistas com disponibilidade em suas contas 
bancárias e cartões de crédito internacionais; e impossíveis de serem atravessadas legal
mente, para uma vasta massa de desprovidos que, atraídos pela expectativa de melhorar na 
vida, tentam, em escala cada vez maior, mecanismos ilegais de imigração. 

A intensa circulação de população, o uso maciço de antibióticos e a penetração 
humana em áreas remotas do planeta, como as florestas tropicais, produzem transformações 
deletéreas no mundo dos microorganismos (resistência de bactérias aos antibióticos, vírus 



emergentes letais para o ser humano) que aumentam a vulnerabilidade da espécie humana 
a pandemias. A AIDS é o exemplo claro desta vulnerabilidade, apesar de ser de difícil 
propagação. A possível emergência de algum vírus letal de transmissão pelo ar (como a 
gripe espanhola de 1918) mantém angustiados os principais experts mundiais em Epide
miologia e Saúde Pública. Para que os investimentos em novos antibióticos não sejam 
rapidamente devorados pela capacidade adaptativa das bactérias é imprescindível um uso 
prudente administrado coordenadamente, o que está longe dos procedimentos vigentes na 
medicina atual. 

O crime internacional organizado, que tinha seus centros no narcotráfico colombiano 
e nas máfias do sudoeste asiático durante a década de 1980, tem crescido extraordinaria
mente como produto da desintegração da União Soviética e aumentado dramaticamente 
sua periculosidade devido ao potencial de contrabando de material radioativo. A coorde
nação entre as polícias nacionais é cada vez mais defasada em comparação com a escala 
global de organização das atividades criminosas. A economia ligada ao crime internacional 
organizado representava, em meados da década de 1990, aproximadamente 3 % do PIB 
mundial, crescendo 15% ao ano e reciclando-se na economia legal através dos paraísos 
fiscais e mesmo praças financeiras centrais como Luxemburgo. 

Em meados da década de 1980, a humanidade tomou consciência da globalização do 
risco de degradação ambiental, que, de fato, já existia desde a década de 1950 em função 
da capacidade destrutiva das armas nucleares e do potencial de contaminação por parte das 
indústrias química e nuclear. A preocupação pública com os problemas da deterioração 
ambiental tem crescido quase que continuamente (embora desigualmente, segundo regiões 
do mundo), desde meados da década de 1960, quando começa a "revolução ambiental" 
norte-americana. 

Como produto deste progresso, na consciência pública emerge e desenvolve-se um 
movimento ambientalista multissetorial constituído por: 

• ONGs e grupos comunitários que lutam pela proteção ambiental a partir do nível 
local e formando redes regionais, nacionais e internacionais; 

• agências estatais (de nível federal, estadual e municipal) encarregadas de proteger 
o ambiente; 

• grupos e instituições científicas que pesquisam os problemas ambientais, muitos deles 
com uma abordagem sistêmica, que estão impactando profundamente a dinâmica da 
comunidade científica (o que se refletiu recentemente na posição destacada adquirida 
pela comunidade do global environmental change, nos E.U.A.); 

• um setor de administradores e gerentes que implementam um paradigma de gestão 
dos processos produtivos baseado na eficiência no uso dos materiais, na conserva
ção da energia, no controle da poluição e na qualidade total; 

• um mercado consumidor verde que demanda alimentos de uma agricultura susten
tável, automóveis e eletrodomésticos de alta eficiência energética, papel reciclado, 
recipientes reutilizáveis, produtos que tenham sido produzidos usando tecnologias 
limpas e a partir de matérias primas produzidas de modo sustentável; 



• redes multissetorias que estabelecem e certificam o caráter sustentável dos proces
sos de produção, de transporte e o ciclo de vida dos produtos, como os vários "selos 
verdes" e a ISO 14000; 

• agências e tratados internacionais encarregados de equacionar os problemas am
bientais que ultrapassam as fronteiras nacionais, como o Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (1972), a Convenção de Viena-Montreal-Londres 
(1985, 1987 e 1990) para a proteção da camada de ozônio, a Convenção de Basel 
(1989) sobre o comércio de lixo tóxico, a Convenção do Rio (1992) e o potencial 
Protocolo de Kyoto (1997) sobre prevenção e mitigação da mudança climática; a 
Convenção do Rio (1992) para a Proteção da Biodiversidade, o Global Environ
ment Facility (1991) para o financiamento do custo incremental da proteção do 
ambiente global, a Agenda 21 (1992) para orientar o desenvolvimento sustentável 
em escala planetária, nacional e local, e a Comissão de Desenvolvimento Susten
tável (1993) para monitorar-avaliar os problemas ambientais globais. 

AS NOVAS FORÇAS SOCIOPOLÍTICAS TRANSNACIONAIS 

O processo de desenvolvimento do ambientalismo como movimento histórico trans
nacional marcou profundamente as clivagens do sistema mundial no início da década de 
1990. Considerando-se as questões de meio ambiente e desenvolvimento, podem definir-se 
três clivagens principais na dinâmica política internacional: a primeira, entre as forças cujos 
interesses e orientação estão dentro do Estado-nação (Nacionalistas) versus as forças 
cujos interesses e orientação localizam-se na escala mundial (Globalistas); a segunda, entre 
as forças que assumem a proteção ambiental como uma dimensão fundamental a ser 
combinada com o desenvolvimento econômico (Sustentabilistas) versus as forças que 
são favoráveis ao desenvolvimento econômico sem consideração pela proteção ambiental 
(Predatórios); a terceira, entre as forças favoráveis a certa redistribuição progressiva da 
renda em escala nacional e internacional (Progressistas) versus as forças conservadoras do 
ponto de vista social (Conservadores). A combinação destas três linhas de clivagem permite 
diferenciar oito grandes forças atuantes no sistema mundial: Nacionalistas-Conservadores 
(NC), Nacionalistas-Progressistas (NP), Nacionalistas-Conservadores-Sustentabilistas 
(NCS), Nacionalistas-Progressistas-Sustentabilistas (NPS), Globalistas-Conservadores 
(GC), Globalistas-Progressistas (GP), Globalistas-Conservadores-Sustentabilistas (GCS) 
e Globalistas-Progressistas-Sustentabilistas (GPS). 

Os Nacionalistas-Conservadores defendem economias protecionistas, forças armadas 
poderosas e o papel do Estado-nação como entidade superior da ordem internacional, sendo 
contrários ao crescimento do poder da ONU e receosos das corporações transnacionais. 
Freqüentemente são racistas. Exemplos de NC são: Perrot e Buchanam (E.U.A.), Le Pen 
(França), Neofascistas (Itália), Zrinovski (Rússia), oligarquias regionais representativas de 
setores de baixa produtividade (Brasil), Rico (Argentina), direita do PRI (México). 

Os Nacionalistas-Progressistas defendem economias protecionistas com forte inter
venção estatal em favor da justiça social, forças armadas poderosas e são contrários às 



corporações transnacionais e à expansão do poder da ONU. Exemplos de NP são: 
esquerda do PT e PSB no Brasil, setores do Partido Comunista no Chile, Frente 
Zapatista e esquerda do PDR no México, parte da esquerda do Partido Democrata nos 
E.U.A., setores do Partido Comunista na França. 

Os Nacionalistas-Conservadores-Sustentabilistas são favoráveis à proteção ambien
tal em escala nacional, receosos da ONU e das corporações transnacionais, e favoráveis a 
forças armadas poderosas. Exemplos de NCS são: setores neonazistas na Alemanha e na 
Áustria, setores das milícias nos E.U.A., setores dos fundamentalismos hinduísta, islâmico 
e cristão em vários países, setores tradicionalistas do nacionalismo amazônico no Brasil. 

Os Nacionalistas-Progressistas-Sustentabilistas são favoráveis ao desenvolvimento 
sustentável, em escala nacional, comandado por um Estado fortemente intervencionista 
que promova a justiça social, e são contrários à ONU e às corporações transnacionais. 
Exemplos de NPS são: um setor predominante do PT e setores socializantes do naciona
lismo amazônico no Brasil, setores do Partido Comunista chileno e da Frente Ampla 
uruguaia, Jerry Brown nos E.U.A., setores do Partido Verde francês, chileno e brasileiro, 
setores dos Partidos Comunistas francês e Italiano. 

Os Globalistas-Conservadores defendem economias abertas ao mercado mundial, um 
papel central para as corporações transnacionais, um desarmamento parcial e um avanço 
gradual da ONU, limitando parcialmente o poder dos Estados-nações na direção de uma 
autoridade transnacional baseada na estrutura estratificada de países: fortalecimento do 
Conselho de Segurança (ampliado) do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial 
e da Organização Mundial de Comércio. Os GC são a força dominante no sistema mundial 
e representam o que comumente denomina-se de neoliberalismo. Exemplos de GC são: 
setores predominantes dos grandes partidos norte-americanos, europeus ocidentais e 
japoneses, os setores modernos do PFL, PPB e PTB do Sul-Sudoeste do Brasil, o Partido 
Nacional chileno, o setor moderno do Partido Justicialista da Argentina (Cavallo). 

Os Globalistas-Progressistas defendem economias abertas ao mercado mundial, um 
papel central para as corporações transnacionais, um forte desarmamento e a rápida 
construção de instituições de governabilidade global, particularmente no referente à 
regulação da circulação de capital especulativo, através da combinação dos princípios 
de representatividade populacional e poderio financeiro. Exemplos de GP são: os setores 
de esquerda dos partidos democratas norteamericanos, socialista francês, social-democrata 
alemão, trabalhista inglês; o PPS, setores do PSDB (no nível retórico, o presidente 
Fernando Henrique Cardoso inclui-se entre eles) e do PT (José Genoíno) no Brasil, o 
Partido Socialista no Chile, setores do PDR no México. 

Os Globalistas-Conservadores-Sustentabilistas defendem economias abertas ao mer
cado mundial, um papel central para as corporações transnacionais, um desarmamento 
parcial e uma rápida construção de instituições de governabilidade global, particularmente 
na área ambiental, através de um caminho definidamente oligárquico, tendo como eixo o 
princípio da capacidade financeira dos países. Exemplos de GCS são: o vice-presidente 
dos E.U.A., Al Gore, setores predominantes dos partidos social-democratas escandinavos 
e holandês, o partido da Geração Ecológica francês. 



Os Globalistas-Progressistas-Sustentabilistas consideram inviável o modo de vida 
perdulário e os sistemas-produtivos energeticamente ineficientes predominantes atualmen¬ 
tes nos países de renda alta e média e advogam por reformas profundas na ordem 
internacional, com o objetivo de viabilizar a proteção ambiental nos respectivos espaços 
nacionais. Os GPS são defensores da idéia de desenvolvimento ambientalmente sustentá
vel, com atenuação das assimetrias sociais em escala nacional e mundial. Para a maioria 
dos GPS, esta atenuação deveria dar-se através de uma integração ativo-seletiva das 
economias periféricas no mercado mundial e de uma transferência livre de tecnologias 
sustentáveis por parte dos países ricos. Os GPS são favoráveis ao imediato estabelecimento 
de uma autoridade supranacional capaz de lidar com os problemas da crise socioambiental 
planetária. Embora, do ponto de vista normativo, defendam um caminho democrático de 
construção da governabilidade global, estão dispostos a aceitar formas oligárquicas desde 
que isto acelere o processo. Exemplos de GPS são: setores de esquerda da social-democra¬ 
cia escandinava e holandesa, setores predominantes dos Partidos Verdes alemão, austríaco, 
escandinavos, francês, chileno e brasileiro, setores do Partido Democrático Revolucionário 
Italiano, o governador Lerner e setores significativos da elite curitibano-paranaense, setores 
minoritários do PT liderados pelo governador Cristovam Buarque, e setores minoritários 
do PSDB liderados por Fábio Feldman e Aspasia Camargo, no Brasil. 

A E R O S Ã O D A D E M O C R A C I A C O M O S I S T E M A N A C I O N A L E A S 
P E R S P E C T I V A S D E G O V E R N A B I L I D A D E G L O B A L 

Como assinalamos acima, as capacidades regulatórias do Estado-nação são enfraque
cidas pela globalização (em particular a econômica, a financeira e a comunicacional-cul¬ 
tural), e pelo reforço das estruturas sociopolíticas infranacionais, o que, nos casos mais 
agudos, leva ao separatismo e à desintegração nacional. A erosão da democracia como 
sistema político de base nacional afeta, não apenas os regimes já consolidados (Europa 
Ocidental, América do Norte, Austrália), mas, principalmente, as potencialidades de 
consolidação de regimes democráticos recentemente estabelecidos, ou a progressão 
de regimes semidemocráticos para democráticos (América Latina, Leste Europeu, 
índia, Tigres Asiáticos). Contudo, este impacto é muito diferenciado por países, 
dependendo de variáveis como: maior competitividade da economia nacional, menor 
proporção da população excluída-despossuída, maior independência das mulheres, 
menor força de ideologias radical-fundamentalistas, maior desenvolvimento de atitudes-
movimentos anticorrupçâo e maior capacidade-eficiência governativa. 

O processo de globalização está gerando, até agora, ainda que não se trate de uma 
necessidade histórica e a situação possa mudar devido à alta incerteza sistêmica, um 
processo de nova dualização nas sociedades nacionais. Esta dualização aparece entre os 
incluídos e os excluídos da sociedade-economia globalizada, e varia, desde mais de 90% 
da população incluída, em sociedades como Japão e Noruega, passa por aproximadamente 
50% de incluídos, em sociedades como Chile ou Malásia, e chega a menos de 10% de 
incluídos, em sociedades como Peru ou Nicarágua. No Brasil, com aproximadamente 30% 
de incluídos na economia globalizada, à dualidade histórica (herança da escravidão) que 



segregava um vasto contingente de população superexplorada, agrega-se agora um cres
cente contingente de novos excluídos sem função no sistema. 

A perspectiva de sociedades nacionais integradas (de baixas assimetrias sociais), 
predominante durante a vigência da alta legitimidade do capitalismo de bem-estar e do 
socialismo (1945-1980), está esgotada num horizonte previsível, em função do modo pelo 
qual se combinam as dimensões fundamentais da dinâmica social contemporânea: 

• dinâmica tecnológica centrada na produtividade crescente do trabalho qualificado 
e na expansão da robótica e da automação nos setores industrial, de serviços e 
agrícola, com conseqüente produção crescente de desemprego estrutural; 

• dinâmica populacional baseada em fortes dificuldades de atingir-se a fecundidade 
de reposição e na continuidade do crescimento populacional na maioria dos países 
até pelo menos 2020 (na hipótese mais otimista), com o conseqüente agravamento 
da escassez ecológica, apesar desta ser parcialmente atenuada pelo desenvolvimen
to de sistemas produtivos-sustentáveis e de tecnologias limpas; 

• dinâmica social com predomínio de mentalidades-ideologias excessivamente indi
vidualistas-egoístas e conseqüente carência de uma abordagem equilibrada entre 
as responsabilidades do indivíduo e do coletivo; 

• dinâmica cultural que produz personalidades emocionalmente desequilibradas-po
bres e, como contrapartida, estimula o consumo material generalizado como 
expressão do sentido da vida; e, 

• dinâmica política que bloqueia a consideração da universalidade e do longo prazo 
nos processos decisórios, devido a vários fatores, como os ciclos eleitorais de 
aproximadamente quatro anos como principal orientador do desempenho dos 
políticos, a consolidação do mercado político-eleitoral erodindo os espaços públi
cos de comunicação normativa, o poder devastador das máquinas organizacionais 
sobre o potencial de emergência de lideranças políticas unlversalizantes (estadis
tas), e o hiperdesenvolvimento da capacidade articulatória-negociadora de interes
ses setoriais, e o conseqüente veto das lógicas de reforma unlversalizante. 

Independentemente de nossas preferências pessoais, a perspectiva mais otimista 
sobre a integração social, existente na segunda metade da década de 1990, é apenas a 
atenuação das dualidades sociais através de consensos sociais e políticas públicas, bastante 
diferente das clássicas do século XX, como: 

• privatização generalizada das empresas estatais e promoção máxima da participa
ção das empresas privadas no mercado de ações, com conseqüente popularização 
da propriedade corporativa e estímulo ao monitoramento do desempenho-respon¬ 
sabilidade gerencial por parte dos acionistas; 

• substituição progressiva do referencial de emprego pelo de ocupação produtiva, com 
estímulo generalizado ao subsistema educacional (e a outros subsistemas), à capacidade 
empreendedora dos indivíduos (enerpreneurship e intrapreneurship), e com máxima 



flexibilização da regulação trabalhista na direção da diminuição da importância do 
contrato coletivo de trabalho e aumento da importância do contrato individual; 

• diminuição progressiva (e flexibilização) da jornada semanal de trabalho, de 40 
para 30/20 horas, com o objetivo de combater o desemprego estrutural; 

• mudança drástica dos sistemas de previdência social, incluindo o aumento da idade 
de aposentadoria em correspondência com a crescente expectativa de vida, aposen
tadoria pública básica e aposentadoria privada complementar, período de transição 
de aposentadoria parcial com metade da renda vindo do trabalho e a outra metade 
vindo da aposentadoria; 

• políticas econômicas que promovam sistemas produtivos sustentáveis baseados em 
tecnologias ambientalmente inteligentes, eficiência energética, reciclagem de ma
teriais, controle de poluição, planejamento do ciclo de vida dos produtos com base 
na durabilidade, ecodesigns e qualidade total; 

• sistema tributário baseado numa combinação de imposto ambiental (prêmio as 
empresas que utilizam tecnologias sustentáveis e sanção as poluidoras e predadoras 
de recursos naturais) e imposto aos lucros e rendas do trabalho pessoal; 

• estruturas estatais gerenciais-públicas baseadas na coordenação de atividades 
interagências, na flexibilidade, na alta qualificação dos funcionários públicos e na 
promoção de contratos de gestão (de atividades hoje estatizadas), em parcerias 
criativas entre organizações públicas não estatais e empresas privadas; 

• promoção intensa, normativa e operacional, da independência da mulher e do 
planejamento familiar que inclua máximo de dois filhos por casal, desestímulo à 
reprodução anterior à idade de 30 anos e condições (maturidade psicológica de 
mãe e pai, empregabilidade, moradia e poupança) que garantam o cuidado integral 
dos filhos até os 20 anos; 

• promoção intensa da educação básica pública, gratuita e de qualidade (doze anos 
de escolaridade), que supere os limites da educação escolástica-técnica hoje pre
dominante, e conseqüentemente, orientando-se para o desenvolvimento complexo 
das sete formas da inteligência (verbal, lógico-matemática, intrapessoal, interpes
soal, cinestésica, espacial e musical); 

• cobrança de tarifa na educação universitária, com sistema de bolsas para estudantes 
destacados, e oportunidade generalizada de crédito educativo (isto não supõe 
privatização do ensino superior, senão a passagem do sistema atual de subsídio 
total para um sistema de subsídio parcial); 

• sufrágio facultativo e permitido apenas a indivíduos com um mínimo de cinco anos de 
escolaridade (ou que tenham passado por uma prova de cultura cívica) e limitação dos 
cidadãos elegíveis para cargos públicos, em função de avaliação periódica de instrução 
cívica, competência técnica e cumprimento de promessas eleitorais; 

• aumento do rigor na legislação penal e na sua implementação, aí incluídos a responsa
bilidade penal a partir dos 16 anos, campos de trabalho e reeducação agroindustriais 
substituindo as prisões urbanas, e cadeia perpétua para crimes extremos; 



• sistema de saúde integral baseado na promoção intensiva de estilos de vida 
saudável, dietas diversificadas e com baixo teor de gordura, complementos vitamí
nicos, prática regular de exercícios físicos e esportes, desenvolvimento da compe
tência emocional e do autoconhecimento; 

• combate sistemático a hábitos individuais comprometedores da saúde: ao sexo 
não-seguro, através de campanhas de esclarecimento sobre os riscos e responsa
bilidades envolvidos; ao cigarro e ao álcool, através da cobrança de altos impostos; 
aos narcóticos, com uma política de descriminação da maconha e também cobran
ça de altos impostos sobre seu consumo, e, em relação às drogas pesadas, como 
cocaína e heroína, uma política de criminalização e controle mais severos; à 
imprudência no trânsito, com maior rigor na penalização dos crimes de trânsito; 
e à automedicação, com criminalização e maior controle da venda de remédios 
sem receita médica. 

Fundamentalmente, o futuro dos sistemas democráticos nacionais depende da inserção 
bem-sucedida das economias nacionais no processo de globalização e da construção de 
instituições de governabilidade global. Esta construção favorecerá a revitalização ou o desen
volvimento dos sistemas democráticos nacionais. O desenvolvimento de uma via oligárquica 
de governabilidade global reforçará apenas os sistemas democráticos das sociedades fortemente 
integradas na globalização econômica (a situação do Brasil é ainda muito incerta a este respeito). 
O desenvolvimento de uma via democrática de governabilidade global estimulará o progresso 
do sistema democrático na maioria dos países do mundo. 

Concluo elaborando, com fins heurísticos, o que considero os quatro cenários 
alternativos de governabilidade global a médio e longo prazos. 

• Em primeiro lugar, temos o cenário de Bifurcação sociocultural da humanidade com 
baixa governabilidade global. Constitue-se num sistema de apartação social generali
zado em escala nacional e internacional. Os incluídos no sistema dividem-se em duas 
subcultures limitadamente conectadas. A subcultura dominante está baseada em 
valores materialistas e em individualidades com forte competência técnico-organiza¬ 
cional para a conquista do mundo extemo e com baixa competência emocional para o 
autoconhecimento e a expansão interior. A subcultura subordinada está baseada em 
valores pós-materialistas e em individualidades equilibradas com desenvolvimento 
integrado das competências técnico-organizacional e emocional. Os incluídos no 
sistema não assumem responsabilidade pelos excluídos e as políticas dos primeiros 
estão baseadas numa combinação de repressão seletiva, campos de concentração e 
extermínio sistemático. A competição interestatal e as estruturas militares nacionais 
continuam absorvendo uma parte significativa das energias sociais e dos esforços 
produtivos. Os principais vetores deste cenário já estão presentes na realidade mundial 
de meados da década de 1990, apesar de existirem algumas contratendêcias significa
tivas. A probabilidade deste cenário é média. 

• Em segundo lugar, temos o cenário de Bifurcação sociocultural da humanidade 
com governabilidade global oligárquica. O sistema social é de apartação social 
similar ao do primeiro cenário, mas diminuem dramaticamente a competição 



interestatal e os gastos militares. Desenvolvem-se as incipientes estruturas atuais 
de governabilidade global dos países ricos: National Atlantic Treatment (NATO) 
operando em escala planetária; institucionalização e reforço da coordenação inter¬ 
bancos centrais dos G7; Fundo Monetário Internacional mais poderoso, atenuando 
os riscos da circulação global de capital especulativo; Interpol expandida e com 
fortes poderes para combater o crime internacional organizado; agência transna
cional com poderes de regulação, monitoramento e polícia no referente a problemas 
ambientais e epidemiológicos. O mundo é mais seguro para os incluídos, embora 
seja igualmente opressor e cruel para os excluidos. Varios vetores deste cenário já 
estão presentes no mundo de hoje, embora existam algumas contratendências 
significativas. A probabilidade deste cenário é média. 

• Em terceiro lugar, temos o cenário de Sociedade dual atenuada com governabili
dade global oligárquica. Constitue-se num sistema social dual no qual os domi
nantes assumem responsabilidades pela atenuação das carências dos desprovidos 
e há certa possibilidade de mobilidade social dos excluídos para o status de 
incluídos. Os dominantes dividem-se em duas subculturas, como no primeiro e 
segundo cenários, mas neste caso elas são mais interconectadas e a subcultura 
pós-materialista, embora secundária, tem uma dinâmica expansiva e influencia a 
dinâmica geral do sistema. Existe um poderoso movimento de construção de 
instituições de governabilidade global combinando princípios transnacionais e 
internacionais: Conselho de Segurança formado por representantes dos países 
desenvolvidos, continentais e emergentes; forças de segurança internacional sob 
o comando do Conselho de Segurança; e Autoridades Públicas Transnacionais nas 
áreas de proteção ambiental, saúde pública, comunicações, financeira, comercial e 
controle de atividades criminais. Poucos vetores estruturais deste cenário estão 
presentes no mundo de hoje, embora eles possam desenvolver-se aceleradamente 
em função da incerteza sistêmica e da ação consciente de forças sociais globalis¬ 
tas-progressistas, globalistas-progressistas-sustentabilistas e globalistas-conserva¬ 
doras-sustentabilistas. A probabilidade deste cenário é média-baixa. 

• Em quarto lugar, temos o cenário de Sociedade integrada com baixas assimetrias 
sociais e governabilidade global democrática. Este é o sistema social que corres
ponde aos ideais iluministas e progressistas dos séculos XIX e XX, aí incluídos os 
ideais de governo mundial wilsoniano (Sociedade das Nações Unidas), Socialista 
Intemacionalista (Federação de Sociedades Socialistas) e Ambientalista (uma 
Terra, um Mundo, um Governo). Infelizmente, este cenário é bastante improvável. 
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