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da legislação, que raramente faz sentir seus efeitos dada a cultura racista e 
tolerante com as infrações. Além do aperfeiçoamento dos dispositivos e 
mecanismos legais e jurídicos, de maneira a torná-los mais sensíveis à 
questão racial e mais ágeis em responder a ela, seria possível esperar do 
Estado disposição muito mais aguerrida e combativa na ação pedagógica 
contra o preconceito: caberia a ele regular e fiscalizar apropriadamente as 
diversas esferas em que se produz a inculcação dos valores relevantes, que 
vão desde a escola até, por exemplo, o mundo dos comerciais de televisão 
como veículo “inocente” de mensagens insidiosas sobre o valor estético e 
social ligados às diversas raças. 

Mas a ideia da ação afirmativa é muito mais problemática se tomada 
como o empenho, por parte do Estado, de promoção social e econômica 
dirigida especificamente à população negra como tal. Isso se deve, para 
começar, a razões “técnicas”, que têm a ver com a dificuldade de definir de 
maneira suficientemente nítida os que se habilitariam ou não aos benefícios: 
com a herança genética africana mesmo dos nossos “brancos”, quanto 
sangue negro será necessário? Mas esse aspecto “técnico” se desdobra 
imediatamente num aspecto humano. Pois, nas condições gerais que 
caracterizam as vastas camadas destituídas da população brasileira, seria 
claramente odiosa a pretensão de estabelecer a discriminação entre as raças 
como critério para a ação de promoção. Afinal, é justamente na base da 
estrutura social, onde se encontram os alvos mais importantes do esforço 
social do Estado, que mais se mesclam e integram socialmente populações 
diversas do ponto de vista racial e mais intensamente ocorre a própria 
miscigenação. 

Não entendo que isso leve a excluir de vez o critério propriamente 
racial, que poderá ser aplicável em casos especiais. Mas a ação do Estado 
no plano econômico-ocupacional terá, em princípio, de orientar-se por 
critérios sociais antes que raciais. E, dada a própria correlação entre as 
dimensões racial e social em que se traduz a desigualdade brasileira, não há 
por que presumir que essa orientação venha a ser menos eficiente em 
promover os negros. Como George Reid Andrews tem mostrado, Cuba é 
provavelmente o país mais bem-sucedido, em todo o planeta, quanto a 
igualar as condições de categorias raciais diversas – sem ter tido políticas 
dirigidas especificamente à população negra. 

O Tempo, 2/9/2001 
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QUARTA PARTE: CENA MUNDIAL E GLOBALIZAÇÃO 
 

GLOBALIZAÇÃO E CRISE 

 

Nos dias 25 e 26 do corrente mês acontece em Belo Horizonte o 
seminário internacional “América Latina: Globalização e Integração”, 
promoção do Instituto Brasileiro de Estudos Contemporâneos, com o apoio 
da Federação das Indústrias de Minas Gerais. O seminário, que pretende 
ajudar a preparar o terreno para o Encontro das Américas previsto para 
maio, reunirá especialistas e autoridades do país e do exterior para a 
discussão de diversos aspectos do tema geral. 

A figura de maior peso acadêmico a participar do seminário, com 
intervenção prevista para a sessão inicial, é talvez o Professor Giovanni 
Arrighi, dos Estados Unidos. Entre outros trabalhos, Arrighi é o autor de 
importante estudo, O Longo Século XX, premiado pela American Sociological 
Association em 1995 e publicado em tradução brasileira no ano passado.  

O estudo é uma laboriosa e sofisticada reflexão sobre o processo de 
desenvolvimento capitalista na época moderna, colocando em perspectiva a 
globalização atual. Arrighi examina minuciosamente, no empenho de 
apreender a lógica envolvida, a sucessão de “ciclos sistêmicos de 
acumulação”, na qual os ciclos hispânico-genovês, holandês e britânico 
culminam, no século XX, no atual ciclo norte-americano.  

Duas características relevantes do processo podem ser destacadas. 
Por um lado, dá-se nele peculiar combinação da dinâmica especificamente 
econômica e capitalista com a dinâmica dos fatores de natureza político-
territorial. Um aspecto saliente é o da expansão da escala do ordenamento 
político em que se enquadram os processos econômicos, indo desde o caso 
de Gênova, em que o dinamismo capitalista é quase totalmente carente de 
substrato político-territorial (impondo-se a articulação “externa” com o 
poder político espanhol), até as dimensões continentais do Estado-nação 
norte-americano, onde se juntam a “internalização” do mercado e o controle 
de instrumentos políticos capazes de se fazerem valer em escala global. 

Por outro lado, a sucessão de ciclos envolve, do ponto de vista 
econômico, a ocorrência, em todos os casos, de um momento em que, com 
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a perda de lucratividade dos investimentos no comércio e na produção 
industrial de mercadorias, dá-se a “financeirização” do sistema, quando 
ocorre o deslocamento dos recursos para a intermediação e a especulação 
financeiras. O início de cada expansão financeira caracterizaria uma “crise 
sinalizadora” do sistema de acumulação vigente, a qual, aprofundando-se, 
dá lugar à “crise terminal” deste e à sua substituição por um novo sistema 
de acumulação, centrado em novo pólo político-territorial hegemônico.  

A situação atual evidencia, à luz dos padrões que daí se depreendem, 
tanto elementos que os corroboram quanto intrigantes peculiaridades. Na 
leitura de Arrighi, a crise sinalizadora do ciclo de acumulação norte-
americano já vem ocorrendo claramente pelo menos desde os anos 70, com 
a intensificação da especulação financeira,  agilizada pelos novos meios 
eletrônicos. Contudo, o ineditismo do sistema atual, dado pela conjugação 
do simples porte da economia norte-americana com a singular desproporção 
dos recursos político-militares controlados pelos EUA, introduz grande 
incerteza quanto à possível evolução do processo. A Ásia, em 
desenvolvimento acelerado há vários anos, seria a sede mais provável de 
uma nova hegemonia e de um eventual ciclo novo. Mas as peculiaridades 
do sistema centrado nos EUA nesta virada de século não permitem excluir 
desenlaces diferentes, entre eles a possível consolidação de uma espécie de 
império com sede em Washington, no qual a desproporção dos recursos 
político-militares americanos forneceria novo enquadramento para a 
dinâmica econômica eventualmente pouco favorável. 

A América Latina não parece poder pretender papel mais decisivo na 
conjuntura imediata e em seus desdobramentos visíveis no plano mundial. 
Mas a lógica complexa da articulação entre dinâmica econômica e fatores 
político-territoriais se manifesta de maneira bem evidente, no nível 
interamericano, com os matizes do jogo que no momento se disputa entre 
abertura econômica e integração regional em diferentes escalas (Mercosul, 
Alca). Nesse jogo, parte crucial dos problemas envolvidos se refere ao 
desafio de encontrar o ponto de equilíbrio entre instaurar automatismos 
econômicos propícios, de um lado, e, de outro, manejar com lucidez os 
instrumentos de poder político – necessariamente nacionais, mas 
eventualmente potencializados em coalizões regionais de maior ou menor 
alcance. 

O Tempo, 16/3/1997 
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AS BOLSAS E O FUTURO 

 

O notável na crise mundial das bolsas de valores é a maneira 
espetacular em que ela vem corroborar certos diagnósticos e algumas das 
piores expectativas quanto aos processos correntes. É revelador que 
ninguém menos que o presidente do Banco Central, Gustavo Franco, 
anuncie a perplexidade geral com a crise, que “nenhuma teoria explica”, e 
recorra a fatores de ordem psicológica, como se a operação desses fatores 
fosse de alguma forma espúria ou imprópria e não parte de toda e qualquer 
atividade humana – quanto mais do jogo especulativo nos mercados 
financeiros.  

No entanto, Giovanni Arrighi (no que é provavelmente a avaliação 
mais “redonda” do significado da globalização, O Longo Século XX) já 
apontou convincentemente o aspecto crucial dos processos que 
presenciamos na “financeirização” do atual sistema econômico de 
hegemonia americana, com o deslocamento dos recursos (de maneira 
inédita nas proporções, embora o fenômeno em si reitere um padrão 
presente em momentos anteriores da dinâmica do capitalismo moderno) do 
emprego diretamente produtivo para a especulação e a intermediação 
financeira. De sua parte, em O Futuro do Capitalismo, Lester Thurow, 
atento para o mesmo fenômeno e para a assustadora desproporção do volátil 
capital financeiro relativamente aos números da atividade produtiva e 
comercial, não hesita em propor que a indagação quanto à ocorrência de 
uma crise “mexicana” de devastador impacto mundial não é a de se virá a 
ocorrer, mas apenas a de quando ocorrerá. 

A torturante questão que se coloca é a de se cabe esperar a 
emergência e a operação efetiva de instâncias de coordenação capazes, em 
sua ação, de ir além da mera competição dos Estados nacionais pelos 
próprios capitais flutuantes, seguida da reação tópica e precária diante das 
consequências negativas de sua flutuação. Em seu último número, a revista 
Veja nos expõe à filosofia do especulador George Soros, cujo princípio 
básico seria o de tratar de produzir deliberadamente alterações nas 
condições do mercado, “intervir para lucrar”, em vez de apenas sentir o 
pulso do mercado e acomodar-se a ele. Naturalmente, se tal princípio pode 
ser colocado em prática com êxito estrondoso por um especulador 
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individual, poderoso que seja, como recomendar aos Estados nacionais uma 
postura de laissez faire?  

A diferença, contudo, é que a intervenção de um Soros consiste 
justamente em jogar com liberdade o jogo especulativo do mercado, 
enquanto a coordenação que desejaríamos visaria a domesticá-lo e contê-lo 
em seus efeitos negativos. E, se os Estados nacionais são trespassados e 
cerceados em sua capacidade de ação pelos novos mecanismos e agentes 
globais, organizações internacionais como FMI e Banco Mundial se 
mostram igualmente ultrapassadas nas circunstâncias atuais. 

Teremos a tempo (ou seja, antes da crise catastrófica de Thurow) a 
reorganização transnacional que se faz necessária? Não creio. Dados os 
paradoxos gerais da implantação inicial de qualquer ação coordenada 
quando há muitos atores envolvidos, além das perversidades específicas da 
nova dinâmica mercantil da globalização, o que cabe realisticamente 
esperar é que primeiro tenhamos de prestar o exame – enfrentar a tormenta 
da crise profunda – para só então termos clara, eventualmente, a lição. Isso 
não significa, porém, que a aposta em algo como o fim do capitalismo seja 
uma boa aposta. Creio haver razões para esperar que o reenquadramento 
institucional do capitalismo em termos transnacionais acabe sobrevindo, na 
medida em que os custos da desregulada dinâmica atual, além de recair 
sobre o trabalho, como tem ocorrido, venham a se fazer sentir sobre o 
próprio capital. 

Alguma esperança de que venha a ser também “social” esse novo 
capitalismo mundial? Certamente as circunstâncias da atualidade não 
permitem entrever senão grandes dificuldades para os esforços de 
reorganização e fortalecimento do lado “popular” de um concebível 
“compromisso democrático” (ou social-democrático) de alcance 
transnacional e mundial. Mas contamos, sem dúvida, com importante lastro 
filosófico ou doutrinário que valoriza a solidariedade social e que a irrupção 
dos mecanismos globalizadores está longe de ter eliminado, como a 
revivescência eleitoral das esquerdas, bem ou mal, deixa claro. Se as crises 
atuais já abalam a arrogância recente dos proponentes de um liberalismo 
sem reservas, com mais razão a hipótese da crise profunda justificaria 
esperar, quem sabe, que valores solidários ajudem a conformar o novo 
espaço institucional a ser erigido. 

O Tempo, 2/11/1997 
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EMPRESA E SANTA CASA 

 

Falando no ano passado em evento realizado na Federação das 
Indústrias de Minas Gerais, José Márcio Camargo deu expressão cínica ao 
realismo desses tempos de liberalismo e mercado: empresa, dizia ele, não é 
santa casa de misericórdia. O que tratava de ressaltar é que a atividade 
empresarial se volta para o lucro, e que a preocupação com as 
consequências sociais não deve interferir com a busca empresarial desse 
objetivo básico e legítimo.  

Sem dúvida, em certo sentido a proposição, em sua crueza, enuncia 
uma verdade banal. Mas, formulada em evento patrocinado por uma 
entidade como a FIEMG, ela permite a indagação sobre até que ponto seu 
cinismo não resultará em desvirtuar os objetivos da atividade empresarial 
entendida de forma mais ampla e talvez mais adequada – ou até que ponto 
mesmo a defesa do interesse próprio pelos empresários não deveria 
entender-se de maneira menos míope. 

Já em meados dos anos 80, a reafirmação do dinamismo do mercado 
e a crescente hegemonia das ideias que lhe são afins não impediam, no 
plano internacional, o debate vigoroso do tema da responsabilidade social 
das empresas. Ilustração exemplar se tem com um volume organizado por 
Klaus J. Hopt e Gunther Teubner e editado em 1985 sob a responsabilidade 
do Instituto Universitário Europeu, de Florença, com o título de Corporate 
Governance and Directors’ Liabilities. Nele, juristas, economistas, 
sociólogos e cientistas políticos europeus e norte-americanos se dedicam à 
questão de como assegurar o que é designado em inglês como corporate 
social responsibility.  

Dois aspectos merecem realce: em primeiro lugar, o de que não se 
trata, naturalmente, de conclamações doutrinárias, mas de análises 
sofisticadas e realistas em que o interesse material das empresas recebe 
consideração destacada e prioritária; em segundo lugar, o de que as 
análises, não obstante, dão amplo espaço a indagações que se referem não 
apenas às complicações relacionadas ao enquadramento legal da atuação 
das empresas, mas também aos problemas que resultam de seus laços 
comunitários mais ou menos complexos. Neste último aspecto, uma questão 
crucial, que termina por tornar problemática a própria definição do interesse 
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da empresa como tal, tem a ver com a atenção a ser dada às diferentes 
categorias de interesses (e não, ou não só, de anseios morais) que a empresa 
ou corporação afeta e eventualmente aglutina de maneira mais ou menos 
precária: acionistas ou proprietários, administradores, trabalhadores, 
consumidores, habitantes e usuários do ecossistema em que a empresa atua 
e que com frequência ajuda a destruir. Na óptica que daí resulta, o cinismo 
ao estilo de José Márcio Camargo revela sua face de manifestação ingênua, 
na verdade, de uma reviravolta ideológica cercada de dificuldades. 

Mas nada há de passadista na ampliação de horizontes que se tem 
com essa óptica. Pois as discussões recentes do que há de mais avançado na 
dinâmica do capitalismo mundial (especialmente nos setores de 
desenvolvimento tecnológico acelerado, como a biotecnologia, por 
exemplo) têm destacado o caráter economicamente imperioso de que a 
empresa individual saiba inserir-se em “redes” de interação e articulação 
com outras empresas e entidades de tipos diversos, como universidades ou 
instituições de pesquisa, prestadores de serviços vários etc. Nesse contexto, 
embora fosse inadequado pretender apontar propriamente “responsabilidade 
social”, não só se torna com frequência difícil dizer o que é “interno” e o 
que é “externo” a determinada empresa (levando alguns a falar de 
“metacorporação”, por exemplo), mas o vocabulário dos analistas se 
carrega de expressões cujo teor indica claramente a singular relevância que 
adquire o contexto comunitário (moral?) da atividade de cada uma: a 
“colaboração” no lugar da hierarquia, a expansão das “alianças”, a 
disposição à interação igualitária e ao compartilhamento de informações 
como condição de aprendizagem em ritmo ágil, a necessidade de 
“confiança” e mesmo de um sentido de “mutualismo comunitário”... Cabe 
ressaltar, ainda, que disposições e traços análogos, os quais seriam 
favorecidos pelo legado em princípio negativo do passado socialista, têm 
sido apontados (por David Stark, por exemplo, especialista destacado) entre 
os fatores de êxito de alguns dos esforços mais bem sucedidos de 
ajustamento capitalista nas economias em transição do Leste europeu. 

O Tempo, 23/11/1997 
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O FIM DA GEOGRAFIA? 

 

Alguns vêem a globalização como correspondendo ao “fim da 
geografia”, em consequência dos processos que ultrapassam as fronteiras 
nacionais e regionais. Contudo, como destaca, entre outros, Wolfgang 
Reinicke em volume recente (Global Public Policy, The Brookings 
Institution, 1998), os dados mostram que a globalização não é 
verdadeiramente global e que, em especial, o mundo permanece 
agudamente dividido entre o norte e o sul. 

Assim, ainda em 1994, nada menos de 74 por cento dos estoques de 
investimentos externos diretos achavam-se nos países da Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (com exclusão do México); 
entre 1986 e 1994, as companhias localizadas nesses países eram os alvos 
de 86 por cento dos negócios envolvendo fusões e aquisições 
transnacionais; 91 por cento da totalidade das alianças tecnológicas 
internacionais formadas entre 1980 e 1989 ocorreram entre companhias dos 
Estados Unidos, da Europa e do Japão; finalmente, em 1992 os países da 
OCDE respondiam por 76 por cento dos fluxos de comércio que ocorriam 
entre diferentes sedes nacionais das firmas estadunidenses (intrafirm trade), 
indicador considerado por Reinicke como especialmente revelador do 
caráter microeconômico da globalização, que envolve o reajuste espacial 
das atividades das próprias firmas ou corporações – além do aspecto curioso 
de que a globalização surge como produtora também de mecanismos 
avessos ao mercado (off-market transactions), ademais de estimular os 
mecanismos de mercado. Acrescente-se que o grosso dos investimentos e 
das alianças empresariais que se encaminharam recentemente para países de 
fora da OCDE dirigiram-se a uns poucos países de nível médio de renda: 
em 1996, por exemplo, somente dez países receberam 76 por cento do total 
dos fluxos de investimento direto, enquanto 140 dos 166 países em 
desenvolvimento não receberam senão 5 por cento dos fluxos de capital 
privado. 

Naturalmente, fatores de natureza diretamente econômico-
tecnológica são parte crucial da explicação para essas tendências. Mas 
fatores de natureza política são também importantes, entre os quais 
Reinicke destaca não apenas as medidas relacionadas com a abertura dos 
mercados, mas também aspectos mais básicos como a infra-estrutura legal 
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capaz de proteger os investimentos externos e garantir direitos de 
propriedade, patentes, remessas de lucros... Na verdade, o que temos é uma 
forma peculiar de articulação entre economia e política que redunda na 
exacerbação de algo presente desde os primórdios da afirmação do 
capitalismo moderno, como os estudos de Giovanni Arrighi nos têm 
mostrado de forma convincente, na esteira de análises clássicas. E a 
indagação intrigante suscitada pelas peculiaridades atuais diz respeito ao 
aparente paradoxo de um processo econômico que parece solapar as formas 
de organização político-territorial de que até aqui se valeu, com a disjunção, 
na expressão de Reinicke, entre geografia política e geografia econômica. 
Disjunção esta, entretanto, cujos limites os dados citados revelam. 

De uma perspectiva brasileira, que disposição adotar diante de tais 
dados? Mesmo um nacionalista convencional, a quem deveria repugnar, em 
princípio, a inserção mais plena do Brasil nos processos econômicos em 
curso, provavelmente não terá como evitar a sensação de desconforto ao ver 
o país  posto à margem da dinâmica de crescimento “globalizante” da 
parcela mais avançada do planeta (não obstante o Brasil estar incluído entre 
os poucos países alcançados pelo transbordamento dessa “globalização 
truncada”, como a chamou alguém mais). Tal disposição ambivalente 
resgata a ironia da fórmula que alguns contrapuseram às veemências 
nacionalistas de outros tempos: pior do que sermos explorados pelo 
capitalismo internacional é, certamente, não o sermos. 

Estes são tempos de Copa do Mundo. A peculiar exaltação patriótica 
que produz hordas bárbaras de hooligans e nos põe irmanados e nervosos 
diante da televisão é outra prova gritante dos limites da globalização e da 
precariedade da tese do fim da geografia. Talvez ela seja também, contudo, 
a indicação colorida e dramática de distinções a estabelecer para se achar o 
caminho a seguir. Preservemos os fundamentos coletivos da identidade 
pessoal no terreno cultural ao qual legitimamente pertencem, e busquemos 
afirmá-los no esporte, na arte, na língua, nos traços duradouros da 
psicologia coletiva. Mas reconheçamos que não cabe senão procurar 
imergir no fluxo econômico mundial, tratando de fazer dos fatores de 
identidade o ponto de referência para que essa imersão ocorra tanto quanto 
possível de maneira crítica e coletivamente inteligente. 

O Tempo, 21/6/1998 
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JAPÃO, JAPÕES 

 

Em artigo recente, Paul Krugman chamava atenção para algo que, na 
verdade, todos pudemos observar: a radical mudança de perspectiva em 
relação à economia do Japão no período de apenas alguns anos. De fato, em 
contraste com a assustadora crise japonesa atual e com as avaliações 
negativas do “modelo japonês” que ela correntemente suscita, o Japão do 
“modelo” aparecia até há pouco como exemplo a imitar para gente dedicada 
a temas diversos e de variadas orientações políticas.  

Os entusiastas do modelo japonês incluíam, por exemplo, 
economistas ocupados em problemas de desenvolvimento. Para mim 
pessoalmente, isso se ilustra com a lembrança de palestra proferida em Belo 
Horizonte, anos atrás, por Antônio Barros de Castro, na qual, sem maiores 
qualificações ou reservas, o Japão era exaltado como fonte de respostas 
para os desafios trazidos pela estagnação brasileira dos anos 80. Mas o 
Japão surgia também como inspiração mesmo para os autores empenhados 
em recuperar, à esquerda, a alternativa de um “socialismo de mercado”: é o 
caso de John Roemer, nos EUA, que, em trabalhos como A Future for 
Socialism, de 1994, colocava muitas das fichas de sua aposta em um 
socialismo novo na estrutura de articulação entre firmas própria dos 
keiretsu japoneses. 

O grande interesse do modelo japonês consistiu, sem dúvida, no que 
aparecia como a combinação de singular eficiência capitalista com uma 
forma peculiar de domesticar o capitalismo e talvez “humanizá-lo”: certa 
organicidade e solidarismo, zelosa regulação estatal, a estrutura 
horizontalmente solidária dos keiretsu e o papel de apoio e supervisão aí 
cumprido pelos bancos, relações trabalhistas marcadas pela vitaliciedade do 
emprego e o compromisso do trabalhador individual com a empresa. Tais 
traços se associam, porém, com paradoxos e perplexidades que embaraçam 
não só o empenho de tomar o Japão como modelo, mas também o 
receituário atual.  

Assim, há a peculiaridade do Japão como cultura amadurecida ao 
longo de séculos e posta há tempos em interação singularmente tensa com a 
expansão ocidental. Se essa peculiaridade tornava  problemática, mesmo 
antes da crise atual, a pretensão de recorrer à experiência japonesa como 
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fonte de receitas a serem transpostas para a promoção de dinamismo 
econômico num país como o Brasil, ela talvez justifique até avaliações mais 
severas. Henry Kissinger, por exemplo, há muito assinalava no déficit de 
individualismo japonês uma sociedade “filosoficamente subdesenvolvida”, 
incapaz de representar um modelo real em perspectiva mais ambiciosa e 
exigente. 

Mas é provavelmente no campo das relações trabalhistas que as 
ambiguidades surgem com implicações mais ricas e relevantes. 
Especialistas simpáticos ao modelo neocorporativo de sindicatos fortes que 
prevaleceu na Europa do pós-guerra (o qual supõe a solidariedade 
horizontal entre os trabalhadores e, portanto, o conflito de classes, que é 
porém mitigado num compromisso que viabiliza o Estado de bem-estar e a 
social-democracia) apontam há algum tempo a “japonização” das relações 
de trabalho nos países europeus, com a substituição das estruturas 
corporativas tradicionais por um “microcorporativismo” marcado pela 
identificação do trabalhador com a empresa. Naturalmente, essa 
identificação é ingrediente decisivo dos modelos organizacionais que são 
outro dos frutos da experiência japonesa, isto é, os modelos do tipo 
“qualidade total”, que contam com maior participação e responsabilidade 
do trabalhador quanto ao desempenho da empresa como tal. 

Ora, se a intensificação da competição que agora se recomenda como 
saída para a crise envolve claramente a ruptura com outros traços do padrão 
japonês tradicional de solidarismo e organicidade, é também claro o caráter 
problemático da pretensão de preservar o elemento de solidariedade nesse 
aspecto especificamente trabalhista – e o compromisso do trabalhador com 
a empresa, ou seu apego a ela, tenderá a surgir, como em outras partes, 
apenas como consequência direta da fragilidade e da insegurança e medo 
que passam a caracterizar a posição do trabalhador no novo quadro de 
competição intensificada. Mesmo pondo de lado o paradoxo adicional, 
sempre presente, de que as receitas liberais para a crise japonesa contam 
com a apropriada ação do Estado e a cobram insistentemente, resta ver, 
após a “japonização” da Europa ter sido destacada a propósito da crise da 
social-democracia, o que se seguiria à eventual “desjaponização” do próprio 
Japão. 

O Tempo, 28/6/1998 
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MARX E HOBBES 

 

Tenho falado de um “problema constitucional”, que se daria na 
medida em que o convívio de diferentes identidades e interesses não 
encontra apropriada acomodação no plano político-institucional. No mundo 
moderno, o espaço por excelência em que se coloca esse problema é o do 
Estado nacional que surge e se difunde a partir do Renascimento em 
correspondência com a afirmação do capitalismo. 

A forma clássica do problema pode ser aí vista em termos de como 
acomodar o capitalismo e a democracia. Na visão tanto de Marx quanto de 
autores liberais do século 19, a tensão entre o sufrágio crescentemente 
universal e igualitário e as formas capitalistas de propriedade tenderia a 
resultar quer na revolução socialista, quer na restauração conservadora em 
que a democracia se veria comprometida. Mas a forma historicamente mais 
bem-sucedida de solução do problema constitucional assim entendido 
acabou sendo justamente a solução de compromisso cuja viabilidade era 
negada, com um capitalismo mitigado pela atuação social compensadora do 
Estado. O que não quer dizer que essa forma tenha sido a mais difundida: 
ela foi antes a exceção, e o problema constitucional não resolvido, contendo 
a revolução como ameaça sempre presente, continuou a ser o condicionante 
decisivo da dinâmica política de numerosos países, incluído o Brasil. De 
toda maneira, a tendência geral foi a de que se erigissem Estados que, com 
democracia ou sem ela, se mostravam capazes de neutralizar os conflitos 
internos – com a contrapartida da criação de um espaço internacional que se 
manteve eminentemente anárquico, mesmo se parcialmente estruturado em 
torno de convenções de maior ou menor alcance e dos elementos de poder 
que se davam em hegemonias diversas. 

Os eventos da cena mundial atual vêm modificar o panorama. Em 
primeiro lugar, o colapso do socialismo compromete a fonte de inspiração 
correspondente e suprime a revolução como alternativa viável. Resultará 
isso  em estabilidade, ou na solução “espontânea” do problema 
constitucional tal como se dava no plano dos países? A resposta remete ao 
segundo conjunto marcante de eventos dos dias que correm, isto é, a 
globalização e seus correlatos. Se até aqui tivemos a junção de capitalismo 
e Estado de maneira a permitir “exportar” a anarquia para o terreno baldio 
do plano internacional, a afirmação adicional da mesma dinâmica faz agora 
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a anarquia internacional refluir com força sobre o plano doméstico dos 
Estados nacionais. Isso redunda, sem dúvida, em que se tornam tanto mais 
irrelevantes as razões de tipo “marxista” para a instabilidade político-
institucional doméstica; mas, se não há mais razões de Marx, são 
certamente abundantes as razões de Hobbes, o pensador da “guerra de todos 
contra todos”: a desigualdade crescente, o desemprego e a precarização do 
trabalho, a deterioração do tecido social, a violência e a insegurança 
difusas... E cabe lembrar a contribuição para esse quadro doméstico 
negativo de todo um mundo novo de pura e simples criminalidade 
internacional (drogas, lavagem de dinheiro) que nada tem de excrescente 
em relação à dinâmica da globalização, acoplando-se, ao contrário, com a 
“financeirização” que a compõe e seu suporte tecnológico. 

Mas há algo mais. Se os efeitos do problema constitucional não 
resolvido continuam vivos ou mesmo se intensificam em certos aspectos 
com a globalização, parte crucial das consequências desta tem a ver com o 
solapamento das condições de ação efetiva dos Estados nacionais seja 
interna ou externamente. A necessidade intensificada de controle da 
anarquia internacional e os recursos menores disponíveis para tal resultam 
na emergência dramática do problema constitucional em nova escala: a 
escala transnacional ou internacional, no limite a do próprio planeta como 
tal. Mas não há qualquer razão para a esperança de que passos efetivos 
venham a ser dados na direção necessária em futuro visível. Pois se a 
natureza das ações requeridas (talvez a implantação do governo mundial?) 
representa, por si só, um desafio formidável, o rumo em que deveriam 
orientar-se tais ações choca-se de frente com a lógica nova que se afirma 
com vigor. 

O Tempo, 16/8/1998 

 180 

A TRINDADE IMPOSSÍVEL 

 

Em matéria de The Economist relacionada ao Fórum Econômico 
Mundial de Davos e republicada pela Gazeta Mercantil, destacam-se três 
objetivos a serem perseguidos por um formulador de política que tentasse 
elaborar o sistema financeiro ideal: soberania nacional garantida; mercados 
financeiros regulamentados e supervisionados; e preservação dos benefícios 
dos mercados de capital mundiais. Infelizmente, sustenta-se, essas três 
metas são incompatíveis, formando a “trindade impossível” em que se 
enraíza a instabilidade global de hoje: a busca de quaisquer duas partes da 
trindade só se poderia fazer com o sacrifício da terceira, e quem quiser, por 
exemplo, integração do mercado de capitais e regulamentação mundial terá 
de renunciar à soberania nacional. 

Examinada com atenção, essa trindade expressa um dilema que 
estaria sempre presente. Assim, se tomamos as relações de tipo federativo, 
vemos que podem ser percebidas como envolvendo a tensão entre objetivos 
análogos aos indicados acima: o da autonomia das unidades federadas, o da 
coordenação e regulação que assegurem os benefícios da união e o do 
estímulo às atividades dos agentes econômico-financeiros no espaço 
definido pela federação. Na verdade, o dilema pode ser considerado, em 
termos mais abstratos, como constitutivo da própria convivência política em 
qualquer escala e como provendo o desafio por excelência a ser tido em 
conta numa eventual definição de desenvolvimento político-institucional: o 
de como conciliar, reconhecendo no dinamismo econômico um fator crucial 
para a realização do valor da autonomia em diferentes níveis, os desideratos 
de solidariedade e convergência, por um lado, e de afirmação autônoma das 
identidades e dos interesses e objetivos de qualquer natureza que lhes 
correspondam, por outro. 

Naturalmente, o valor da autonomia remete, em última análise, à 
autonomia individual. Desse ângulo, o critério decisivo a caracterizar uma 
organização democrática é, no limite, o de até que ponto ela permite que 
prevaleça, nas decisões que nela se tomam, a escolha pessoal dos agentes 
individuais. Os imperativos da convergência e da organização solidária não 
podem senão impor restrições à máxima aí contida, introduzindo 
mecanismos que constrangem as escolhas pessoais em nome dos interesses 
ou objetivos coletivos. Mas o princípio talvez fundamental da boa doutrina 
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federativa, o chamado princípio da subsidiariedade, contém o 
reconhecimento da importância do critério da escolha pessoal e o empenho 
de equilibrá-lo com as imposições do interesse coletivo: as decisões, mesmo 
coletivas, se tomarão sempre em nível tão próximo quanto possível daquele 
dos próprios agentes individuais, e só subsidiariamente, na medida em que 
se torne necessário pela natureza dos problemas envolvidos, elas se 
deslocarão para níveis organizacionais sucessivamente mais abrangentes e 
mais afastados da escala dos indivíduos. Percebe-se que o princípio é afim à 
afirmação da prevalência do mercado sobre a ação de formas estatais mais 
ou menos envolventes de organização e ação: cada um decidirá por si 
mesmo – mas a coletividade, ou a variedade de coletividades superpostas 
cada uma a seu turno, chamará a si as decisões e ações apropriadas à escala 
em que ocorrem os efeitos negativos da agregação das muitas decisões dos 
níveis inferiores, seja o dos indivíduos ou o de coletividades de menor 
alcance. 

Tudo isso tem claras ramificações para a questão da competição e da 
adequada organização da escala em que se dará. Por certo, alguma forma de 
competição se acha diretamente implicada no ideal de autonomia; mas são 
justamente os impactos negativos da competição sobre a possibilidade de 
autonomia para todos que acarretam a necessidade de ação corretiva da 
coletividade, a ocorrer na escala requerida. Enquanto os espaços nacionais 
circunscreveram a parte mais importante dos processos de competição 
econômica, os estados organizados na escala correspondente puderam 
mostrar-se como o foco relevante de afirmação de solidariedade coletiva e 
de controle dos fatores de convergência. 

Tal condição se vê superada nas novas circunstâncias de um mercado 
virtualmente global. Se a autonomia individual é a que efetivamente conta 
em última análise, o comprometimento das opções individuais contido nas 
perversidades da dinâmica desse mercado torna a escala transnacional ou 
global aquela em que se hão de dar de maneira relevante a organização e a 
afirmação da solidariedade. Abramos mão, portanto, da soberania nacional, 
que, além de factualmente corroída, se vê comprometida, nesta ótica, 
mesmo como valor a ser defendido. 

Difícil? Oxalá as coisas fossem tão simples. No que tem de remoto 
ante o plano das escolhas individuais, uma eventual organização 
transnacional efetiva será compatível com aspirações democráticas e com 
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competição razoavelmente igualitária, sobretudo em condições de um 
mercado ele próprio concentrador? Será possível prescindir dos fragilizados 
Estados nacionais como agentes no processo de produção transnacional de 
poder, se quisermos resultados democráticos? A receita é certamente algum 
tipo de federalismo. Mas qual, na verdade, e como chegar a ele? 

O Tempo, 7/2/1999 
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NOVO CONSENSO DE WASHINGTON? 

 

Tivemos primeiro, turvando o otimismo quanto ao desempenho do 
capitalismo mundial na esteira de seu claro triunfo sobre o socialismo, a grande 
turbulência produzida pelas crises no sudeste asiático e na Rússia. Depois, a 
sucessão recente de más notícias, em que diversos organismos internacionais 
constatavam, no período de avassaladora hegemonia das ideias comprometidas 
com a liberalização da economia mundial, o aumento da pobreza e da 
desigualdade tanto entre países quanto dentro dos países, o crescimento menor 
dos países menos desenvolvidos em comparação com os mais desenvolvidos, o 
aumento do protecionismo justamente entre os países mais prósperos... 

Agora, em uns poucos dias, o Banco Mundial, o FMI e o chefe do 
governo dos Estados Unidos, precisamente as três instituições cuja veemente 
promoção do receituário liberal permitiu que se falasse do “consenso de 
Washington” na última década, vêm a público em surpreendente revisão de 
posições. Em vez da defesa afirmativa da liberalização e da aposta em 
automatismos supostamente benignos, temos a ênfase na pobreza e nos custos 
sociais da dinâmica econômica, a exortação ao esforço de construção 
institucional necessário à contenção dos efeitos maléficos dos desregulados 
fluxos financeiros transnacionais, o reexame de postulados relativos ao papel 
dos governos e do mercado no processo de desenvolvimento econômico... 

A elaboração principal dessa revisão certamente se deve ao Banco 
Mundial. Seus documentos recentes, especialmente o Relatório sobre o 
Desenvolvimento Mundial 1999/2000, ao resgatar as “lições” decisivas de 50 
anos de experiência com problemas de desenvolvimento, destacam, ao lado da 
reiteração da importância da estabilidade macroeconômica e da afirmação da 
necessidade de uma abordagem compreensiva no que se refere às políticas a 
serem postas em prática, dois aspectos em que a novidade da perspectiva 
relativamente ao que se percebia como compondo o “consenso de Washington” 
surge com mais clareza. Em primeiro lugar, há o reconhecimento de que as 
instituições têm importância, e de que o desenvolvimento sustentado deve 
enraizar-se em processos socialmente incorporadores. Em segundo lugar, 
questiona-se frontalmente a suposição de que o crescimento econômico acabará 
“escorrendo para baixo” e beneficiando os marginais e os mais pobres: em vez 
disso, afirma-se, o esforço de desenvolvimento “deve considerar diretamente as 
necessidades humanas”. 
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A reviravolta tem suscitado nos analistas algumas indagações, em 
particular a de até que ponto se trata do simples resultado de um aprendizado 
verdadeiro acerca dos problemas em questão. Em especial no que se refere ao 
FMI, alguns têm apontado as críticas pesadas a que sua atuação tem sido 
submetida mesmo por setores conservadores dos Estados Unidos, somando-se 
à tradicional hostilidade que lhe vem dos setores de opinião de esquerda: tratar-
se-ia da tentativa de buscar apoios novos, ou talvez simplesmente de um 
esforço de melhorar a imagem intensamente desgastada? Além disso, há a 
questão de se caberia esperar, mesmo no caso em que se tome como veraz a 
postura aparentemente nova das instituições envolvidas, consequências que 
signifiquem o condicionamento real de suas políticas e, por meio delas, 
eventualmente da dos países a que as recomendações supostamente se dirigem. 
Assim, é difícil ver a recomendação do Banco Mundial em favor da construção 
de instituições socialmente incorporadoras como algo mais que uma exortação 
edificante e provavelmente inócua.  

Mas há quando nada um ângulo pelo qual a nova convergência pode ser 
vista como resposta a problemas efetivos e sentidos como tal pelas instituições 
de Washington: aquele em que se destacam as ameaças contidas na espetacular 
financeirização do capitalismo globalizado e no caráter desregulado e selvagem 
de sua operação atual. Afinal, as crises recentes deixaram claro que não há por 
que presumir que mesmo as economias centrais estejam a salvo dessas ameaças 
e do risco de efeitos catastróficos. 

De qualquer forma, não cabe descontar inteiramente o significado que as 
manifestações recentes, mesmo se reduzidas em grande parte a ênfases 
retóricas, podem vir a ter no plano ideológico. Bem ou mal, rompe-se o pálio 
legitimador de certa maneira unificada de pensar. Não admira que nosso 
ministro da Fazenda, por exemplo, tenha estado a resmungar reações vacilantes 
e chegado até a evocar a soberania nacional – ele que zombava há pouco de 
bobagens “nacionalisteiras”, como lembrava algum comentarista na imprensa. 
De minha parte, se se colocar a opção entre a dependência socialmente sensível 
e eficiente e a soberania com a desgraça social de sempre, viva a dependência. 
Sobretudo tendo em vista que esta não apenas já é um dado de nossa realidade, 
mas tende a agravar-se de modo singular nas condições de um mundo 
globalizado e hipercompetitivo que se mostre incapaz de enfrentar o desafio de 
sua própria regulação. 

O Tempo, 3/10/1999 
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A PROPÓSITO DE SEATTLE 
 

O que foi mesmo que presenciamos esta semana em Seattle? Como 
observou Luís Aureliano em sua coluna no jornal O Tempo, a cidade que serve 
de sede a algumas empresas-ícone do capitalismo da atualidade (Boeing, 
Microsoft) viu-se transformada, a propósito da reunião da Organização 
Mundial do Comércio, em palco de manifestações e tropelias de uma gama 
transnacional de atores que têm em comum sua insatisfação, por motivos 
diversos, com a globalização em marcha: lobbies agrícolas, sindicatos 
trabalhistas, ONGs ambientalistas, defensores dos direitos dos consumidores, 
movimentos antiimperialistas ou hostis às corporações multinacionais...  

Arruaça de alcance planetário, ajustada a estes tempos novos. E que 
deixa patentes as dimensões do desafio com que nos enfrentamos. São 
enormes, por certo, as complicações envolvidas na construção de instituições 
no mero campo financeiro, em que os interesses em confronto produzem 
múltiplos impasses e ceticismo quanto aos resultados das negociações em 
andamento no âmbito da OMC. Mas os manifestantes de Seattle nos lembram 
que há muito mais em jogo, incluindo com destaque o tema das variadas 
consequências sociais das mudanças correntes na face do capitalismo mundial.  

Em momentos anteriores, enquanto a afirmação do capitalismo nos 
espaços nacionais não dava origem ao desenvolvimento institucional capaz de 
acomodar tais consequências dentro dos diferentes países, arruaças e 
enfrentamento violento foram, em nível nacional, uma ocorrência frequente e 
uma ameaça importante. Considerada do ângulo nacional, a globalização 
econômico-tecnológica tem efeitos talvez contraditórios. Por um lado, ela 
claramente debilita certos atores políticos, solapando os fundamentos da ação 
política convencional que marcou a vida tanto das social-democracias bem-
sucedidas quanto dos países expostos às vicissitudes do pretorianismo próprio 
da condição de fragilidade institucional. Por outro, esse debilitamento se dá 
pari passu com a corrosão dos fundamentos sociais e institucionais da 
democracia política mesmo nos casos bem-sucedidos, com presságios 
negativos para a estabilidade democrática geral. Os acontecimentos de Seattle, 
porém, vêm dramatizar algo surpreendente, que certas mobilizações recentes 
através da Internet já haviam evidenciado: o fato de que o mundo criado pela 
própria dinâmica tecnológica e econômica que se traduz na globalização, com 
os recursos comunicacionais que coloca à disposição de todos, é também um 
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mundo que pode revelar-se propício a formas novas de mobilização e 
aglutinação, a cujos desdobramentos em termos de ação política não é infenso 
o próprio núcleo hegemônico do transnacionalizado capitalismo mundial.  

Isso talvez possa ser visto como estímulo e razão de esperança quanto às 
perspectivas de construção da complicada estrutura de instituições transnacionais 
que se tornam necessárias no mundo novo. Mas as formas complexas e sinuosas 
de se articularem a esfera econômica e a político-institucional, bem como a 
variedade de motivações em jogo, recomendam sobriedade nas apostas a 
respeito. Assim, há o obstáculo formidável representado pelo vigor ainda 
singularmente intenso do apego ao particularismo dos marcos nacionais, tanto 
como fator condicionante da diversidade de identidades e interesses quanto como 
repositório de recursos grandemente desiguais. Mas há sobretudo, para tomar o 
tema central de recém-traduzido volume de Amartya Sen sob o título de Sobre 
Ética e Economia, a falta de correspondência entre os automatismos do jogo 
dos mercados, guiados pelo interesse próprio de cada qual, e as considerações 
solidárias e éticas que supostamente estariam subjacentes à criação de 
instituições democráticas efetivas em qualquer escala.  

As discussões de Sen o fazem destacar a tensão entre a ética e a 
orientação pelo interesse próprio no condicionamento dos comportamentos. Do 
ponto de vista dos desafios de construção institucional da atualidade, contudo, a 
consideração decisiva é talvez a de que a ocorrência de solidariedade de algum 
tipo está longe de nos transpor por si mesma para o plano da ética universalista 
que a construção de um mundo coeso e administrável como tal exigiria. Sem 
dúvida, cabe contrapor a solidariedade ao egoísmo estritamente individual; mas 
a solidariedade pode também dar-se em torno da definição de interesses que, 
embora coletivos, seguem sendo míopes e estreitos. No caso de Seattle, seria 
ocioso destacar, nessa perspectiva, o papel cumprido por lobbies em que se 
defendem os interesses desta ou daquela categoria ocupacional ou econômica, 
que tendem a chocar-se diretamente, por exemplo, com os interesses de seus 
congêneres em outros países ou regiões. Mas as dificuldades envolvidas na 
situação geral ficam mais claras quando nos damos conta de que mesmo os 
nobres princípios aparentemente envolvidos na defesa do meio-ambiente ou na 
condenação dos impróprios padrões trabalhistas em vigor em certos países 
podem virar instrumentos de um jogo estratégico em que o que temos, em 
última análise, são interesses em luta. 

O Tempo, 5/12/1999 
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GLOBALIZAÇÃO E ESCOLHAS 
 

Tempos atrás, discuti análises de Geoffrey Garrett, em que, com base em 
estudo relativo aos países europeus de corporativismo social-democrático 
(Suécia e assemelhados), se questiona certa sabedoria convencional a respeito 
da suposta tendência à convergência das políticas econômicas e fiscais e ao 
declínio do trabalhismo organizado nas condições recentes de interdependência 
econômica e de integração dos mercados financeiros. Em excelente volume de 
autoria de Carles Boix, sob o título de Political Parties, Growth and Equality 
(Universidade de Cambridge, 1998), temos agora os mesmos problemas 
tomados em perspectiva mais ampla, que vai além do caso dos países de 
estrutura corporativa e se mostra relevante para a questão dos rumos a serem 
adotados na conjuntura incerta que vivemos. 

Boix trabalha com abundantes dados relativos aos países da Organização 
para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) nas últimas 
décadas, apoiando-se em particular no contraste entre o governo conservador 
de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha e o governo social-democrata de Felipe 
González na Espanha. Em contraposição à  ênfase keynesiana na demanda, 
comprometida nas novas condições, examina ele as alternativas de política 
econômica do lado da oferta, isto é, relativas ao condicionamento que se 
procurará exercer sobre os fatores de produção com o objetivo de assegurar 
crescimento e eventualmente igualdade. Tais alternativas surgem como opções 
reais que se oferecem à escolha política como forma de lidar com a tensão, 
tornada aguda com a globalização, entre criar dinamismo econômico e garantir 
proteção social.  

O equilíbrio a ser buscado pelos governos deveria realizar a conciliação 
problemática de objetivos diversos: 1. adicionar valor aos fatores de produção 
(tanto o capital fixo quanto o capital humano, submetido à constrição, nas 
novas condições tecnológicas e comerciais, da perda de valor do trabalho não 
qualificado); 2. minimizar a carga tributária, no interesse, entre outras coisas, 
de atrair investimento privado internacional; e 3. financiar o “salário social”, ou 
seja, as compensações tradicionalmente garantidas pelo welfare state. A receita 
social-democrática envolve, em princípio, a ênfase em investimentos públicos, 
por meio da tributação dos setores de mais altas rendas, para permitir a criação 
de capital fixo e humano sem sacrificar o “salário social”. Já a receita 
conservadora envolve a redução de impostos e do “salário social” e a aposta 
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inequívoca no investimento privado. Do ponto de vista da inserção na 
competição internacional por capitais, uma importante ponderação a ressaltar 
do estudo de Boix é a ênfase na ideia de que aqueles buscariam lucratividade 
líquida, em que a produtividade dos fatores, em particular a força de trabalho 
adequadamente educada e qualificada, pode terminar por ter peso mais decisivo 
do que os encargos tributários. 

O exame do impacto do quadro político-institucional e dos arranjos 
políticos em que se sustentarão as opções de política econômica baseadas na 
oferta – bem como das vicissitudes a que tais arranjos se vêem expostos, 
ocasionalmente comprometendo a possibilidade de fidelidade mais estrita a 
cada receituário – é uma dimensão importante do trabalho. Um aspecto que se 
pode destacar é o de que as políticas social-democrática e conservadora têm, 
por certo, núcleos de apoio “naturais” em diferentes setores ou estratos 
socioeconômicos, a primeira junto aos trabalhadores, especialmente os mais 
expostos aos efeitos negativos da nova situação, e a última junto aos estratos 
superiores e médios; mas isso não impede, por exemplo, que a política 
conservadora de Thatcher se tenha defrontado com um limite insuperável no 
apoio quase universal dos britânicos (e que parece comum aos países da 
OCDE) a certas garantias sociais do welfare state. De qualquer modo, os dados 
de Boix lhe permitem concluir que a tensão básica entre dinamismo econômico 
com desigualdade, de um lado, e proteção social com desemprego e reduzido 
dinamismo, de outro, provavelmente resultará na intensificação do conflito 
político no mundo desenvolvido, não obstante a variação na intensidade e 
direção das pressões sociais e eleitorais nos diferentes países. 

 Que dizer do nosso caso? As proporções do desafio de criar capital 
humano, educando e qualificando a massa de brasileiros destituídos; a clara 
precariedade da aposta correspondente ao modelo conservador nas condições 
de nossa estrutura social e a necessidade do investimento público que daí 
decorre; as deficiências de uma aparelhagem estatal cevada nos vícios de nossa 
tradição aristocrática e elitista; a ineficiência e as distorções no exercício da 
capacidade extrativa ou tributária do estado; o apoliticismo desinformado das 
amplas parcelas populares do eleitorado e a aparente inviabilidade de qualquer 
coalizão de teor social-democrático que pudesse pretender real capacidade 
governativa... Somem-se a isso os dilemas do mundo novo – e será preciso 
fazer das tripas coração para não sucumbir de vez ao pessimismo. 

O Tempo, 12/12/1999 
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SOCIEDADE, ESTADO E ECONOMIA MUNDIAL 
 

Em escritos cujo foco transnacional antecipava os temas que entraram 
em moda depois, com a intensificação da globalização, Immanuel Wallerstein 
criticava a ênfase que a reflexão no campo social tradicionalmente colocou na 
ideia de “sociedade” como unidade básica das análises realizadas. Dessa ênfase 
decorria outra, que destacava o “estado” como lugar privilegiado de controle 
social efetivo e de gestão do processo de mudança social. Segundo a óptica 
criticada, vivemos em estados, a cada um dos quais corresponde uma sociedade 
subjacente; a unidade de análise acaba circunscrita, assim, às sociedades 
delimitadas pelos estados nacionais que se foram constituindo por toda parte 
desde o início da época moderna. 

A perspectiva trazida por Wallerstein, designada como “análise dos 
sistemas mundiais”, problematiza os supostos aí envolvidos, substituindo a 
ideia de sociedade pela de “sistema histórico”. Ampliando os horizontes e 
livrando-se da referência forçosa ao estado nacional, considera ele formas 
variadas de sistemas históricos de diferentes escalas, que iriam dos 
“minissistemas” aos “impérios mundiais” e às “economias mundiais”. Estas 
últimas teriam coexistido de maneiras complexas com as demais formas em 
épocas anteriores; aproximadamente a partir de 1500, porém, temos a 
constituição de um “sistema mundial moderno” que nasce da consolidação de 
uma economia mundial, a economia capitalista. No final do século 19 essa 
consolidação se achava completada: temos então, pela primeira vez, “apenas 
um sistema histórico sobre o globo. E ainda hoje nos encontramos em tal 
situação”. 

Essa perspectiva envolve, por um lado, uma saudável correção analítica. 
Ela nos sensibiliza para o fato de que há muito os mercados se articulam 
transnacionalmente em escala crescente, num processo que os avanços 
tecnológicos recentes exacerbam. Mas a crítica à referência à sociedade e ao 
estado certamente contém as suas próprias distorções, colocando na sombra 
aspectos analíticos e práticos de importância. 

A observação decisiva é provavelmente a de que a articulação 
transnacional em questão se dá no plano dos mecanismos que a tradição das 
ciências sociais costuma designar como “sistêmicos”, e a adoção dessa 
terminologia pelo próprio Wallerstein não seria casual. Com esses mecanismos, 
de que o mercado seria o exemplo por excelência, trata-se do ajuste recíproco e 
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espontâneo das ações de numerosos agentes dispersos, produzindo resultados 
agregados que aparecem como a operação de fatores “objetivos” e causais, no 
sentido de que não correspondem necessariamente aos desígnios de quem quer 
que seja e podem mesmo, eventualmente, frustrar os desejos dos agentes. A 
esse aspecto se pode contrapor a operação de dois tipos de fatores, que resultam 
corresponder justamente às noções de “sociedade” e de “estado”: em primeiro 
lugar, os fatores de natureza psicossociológica e cultural que permitem certa 
integração social, envolvendo questões de identidade coletiva e sua ligação 
com o sentido pessoal de identidade; em segundo lugar, os fatores 
organizacionais ou administrativos que permitem a busca de objetivos comuns 
ou compartilhados e a eventual afirmação de desígnios coletivos contra os 
determinismos e a causalidade mecânica dos aspectos “sistêmicos”. 

Ora, não há como negar a centralidade do papel cumprido por tais 
fatores culturais e organizacionais na época moderna. Se a expansão 
“sistêmica” das relações de mercado capitalistas foi parte crucial da dinâmica 
da modernidade, resultando num “sistema histórico” de alcance global, sua 
contrapartida política foi exatamente a constituição e o desenvolvimento dos 
estados nacionais. No espaço interno desses estados, algum tipo de comunidade 
e de ordem se tornou possível, enquanto o plano transnacional se constituía 
numa espécie de terreno baldio em que a própria lógica dos mecanismos 
sistêmicos com frequência produzia conflitos de maior ou menor violência 
entre os estados nacionais. 

Agora, a grande novidade é que a intensificação da lógica sistêmica 
reflui de maneira negativa e corrosiva sobre o espaço ordenado e comunitário 
dos estados nacionais. Ela não só aumenta o peso relativo dos fatores mercantis 
e sistêmicos dentro de cada país, como consequência da conexão com o 
revigorado jogo mercantil transnacional e suas imposições, mas compromete 
ao mesmo tempo a eficácia do instrumento de desígnios nacionais representado 
pelo estado. Pelo que se pode perceber a este ponto, o novo quadro assim 
criado parece resultar em que o terreno baldio transnacional se torna menos 
propício à irrupção aberta de grandes confrontações violentas. Resta saber em 
que medida teremos aí algo mais que a contraface positiva das crescentes 
desigualdades de poder nacional que também caracterizam esse quadro. O 
sistema histórico único tenderá a transformar o terreno baldio em novo império 
mundial?  

O Tempo, 27/2/2000 
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APERTOS DE MÃOS  
 

Há quase trinta anos, um economista norte-americano escrevia que “uma 
transação econômica é um problema político resolvido”. Entendida a política 
como envolvendo conflitos reais ou potenciais e a necessidade do poder para 
acomodá-los, há um sentido bem claro em que a proposição é correta. Uma 
transação econômica supõe a neutralização da relevância de eventuais razões 
de conflito entre as partes e a possibilidade de que prevaleça a motivação 
correspondente aos interesses cuja promoção ela permite. Se se pode presumir 
que os problemas políticos se acham resolvidos quando se trata de relações 
entre amigos ou gente ligada por fortes vínculos comunitários ou de confiança 
recíproca, o mercado realizaria o “milagre”, na expressão de alguns, de 
introduzir um componente de confiança mesmo nas relações entre estranhos, 
possibilitando a busca dos interesses sem que as partes se sintam expostas a 
maiores riscos de fraude e talvez de violência.  

De qualquer forma, a proposição parece ajustar-se a estes tempos de 
liberalismo e apoliticismo, em que a expansão do mercado e das transações 
econômicas tornaria inócuas velhas razões de conflito e superaria supostos 
entraves políticos. A chamada de um artigo de Paul Krugman publicado 
semana passada no suplemento da “Fortune Américas” que circula com o 
jornal O Tempo ilustra com força a perspectiva: “Depois de cem anos de 
tentativa e erro – e alguns dias negros nas décadas de 30 e 70 – o Homem 
Econômico finalmente está livre”. 

Mas há quem veja na proposição citada no início antes uma expressão 
ideológica, que estaria subjacente, em especial, ao modelo neoclássico na 
ciência econômica. Sua referência seria um mundo idealizado de cavalheirismo 
vitoriano em que, não obstante os conflitos abertos ou latentes, “um aperto de 
mãos é um aperto de mãos”, como ironizam S. Bowles e H. Gintis em ensaio 
recente. A perspectiva econômica apolítica ou antipolítica que a proposição 
expressa envolveria dois equívocos: por um lado, o de minimizar 
indevidamente a relevância persistente dos conflitos, transformando-os em 
competição elegante; por outro, o de supor que o substrato de confiança 
necessário para viabilizar a operação amena e continuada do mercado e das 
transações econômicas possa ele próprio prescindir de complexos 
condicionantes políticos e sociológicos. 
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Quanto à minimização dos conflitos, não há por que imaginar que os 
conflitos, sendo “políticos”, não tenham ou não possam ter fundamento 
justamente nas relações econômicas. Os conflitos se enraízam na interferência 
recíproca dos objetivos dos diversos atores – e esses objetivos, se podem ser de 
natureza variada, dirão respeito especialmente a interesses econômicos. O fato de 
que, no Brasil como em outros países, sejamos mais sensíveis à atuação da 
motivação condenavelmente “interesseira” entre os políticos profissionais (e 
agora entre os juízes...), que supostamente deveriam ocupar-se do bem público, 
não significa que os agentes econômicos privados, aqueles que fraudam e 
sonegam com tanta frequência, representem a face virtuosa da sociedade. O 
hipotético jogo vitoriano de competição regrada e cavalheiresca está sempre 
pronto a ceder lugar à manha e à perfídia na busca do interesse próprio. E, com a 
operação intensificada dos mecanismos de mercado que agora se observa, o 
“Homem Econômico finalmente livre” saudado pela “Fortune” pode ser visto 
como ameaça sombria. É difícil ver competição elegante, se é que é mesmo 
possível ver competição, nos apertos de mãos em que o poder econômico se 
concentra nas grandes fusões e aquisições (ou nas privatizações, em que nos 
acostumamos a ver na televisão as mãos de nossas autoridades se amontoarem 
com as de sorridentes empresários aos quais repassam recursos públicos). Sem 
falar daqueles, como as vítimas do desemprego e das formas novas de dualidade 
social, que, por sua inserção deficiente no jogo econômico competitivo e 
“despolitizado”, se vêem condenados à marginalidade e frequentemente à 
violência, com o potencial de conflito propriamente político que daí decorre. 

Quanto às condições políticas da própria confiança, parte crucial da 
criação do substrato comunitário e de confiança dos mercados se deu 
historicamente como contrapartida do processo de constituição de espaços 
políticos e de implantação de Estados capazes de garantir as transações e os 
contratos privados. Agora, porém, as contradições nos desorientam. O 
estabelecimento de “mercados seguros”, como sempre, é demanda dos capitais 
que circulam pelo planeta em busca de investimentos proveitosos nos 
diferentes países, demanda que se dirige sobretudo à ação dos Estados 
nacionais. Mas a própria dinâmica transnacional desses capitais é a grande 
razão de que se debilitem os Estados. E a transnacionalização dos mercados, ao 
invés de ser a expressão de problemas políticos resolvidos, é o fator decisivo do 
problema político por excelência que se ergue diante de nós: o desafio de 
construção político-institucional efetiva em escala mundial. 

O Tempo, 19/3/2000 
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DEMOCRACIA, GOVERNANÇA, IMPÉRIO 

 

Ensaio breves reflexões, motivadas por um fórum intergovernamental 
hospedado este ano pelo Ministério do Planejamento e orientado pela ideia 
geral de “reinvenção do governo”, sobre o tema “Estado democrático e 
governança no século 21”. Com a dificuldade de visualizar o futuro nas 
turbulências e novidades do presente, a perspectiva de tempo secular que o 
tema sugere traz o perigo de que as discussões tendam a girar em torno de 
bem-intencionadas banalidades. 

Talvez seja possível festejar, de qualquer forma, que se vá tornando 
banalidade algo que os documentos preliminares dos próprios 
organizadores do fórum destacam: que o consenso neoliberal de há pouco, 
apegado à ideia de redução do Estado, vai sendo substituído pela 
redescoberta das limitações do mercado e da necessidade da coordenação 
tradicionalmente exercida pelo Estado. Com efeito, à parte questões de 
eficiência econômica, o mercado sem dúvida representa a maneira realista 
de procurar assegurar o valor democrático da autonomia de cada um, em 
contraste com o idealismo e a inviabilidade da fórmula em que essa 
autonomia seria assegurada pela participação livre e igualitária de todos em 
processos de deliberação coletiva. Mas os resultados de sua dinâmica 
espontânea e dispersa são com frequência negativos do ponto de vista 
coletivo, ou dos desígnios que cabe imputar à coletividade como tal. E, 
como os organizadores têm o mérito de reconhecer de saída (afinal, são 
agentes do Estado), é inútil pretender encontrar a resposta para as 
limitações do mercado nas organizações voluntárias da “sociedade civil”. 
Qualquer que seja a eventual peculiaridade da motivação destas, elas 
compartilham com os atores do mercado o caráter disperso e fragmentário 
de suas ações, e o problema de coordenação e busca eficiente de objetivos 
comuns continua a colocar-se. 

As coisas se complicam, porém, quando se consideram os traços que 
haverão de caracterizar a coordenação benigna a ser exercida pelo Estado. 
Para começar, como não se trata de abdicar da democracia, não há como 
escapar da necessidade de incorporar ao Estado algo dos princípios 
envolvidos no ideal deliberativo da participação igualitária no debate livre. 
Na complexidade do mundo moderno, isso acarreta os difíceis problemas da 
representação como tradução possível do ideal. Se essa tradução foi 
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fatalmente precária mesmo nas condições correspondentes ao auge do 
Estado nacional, ela se torna tanto mais problemática na medida em que se 
intensificam os processos ligados à globalização. De um lado, as ações 
cujos impactos ameaçadores exigiriam que fossem submetidas à 
coordenação estatal tendem a extravasar a escala em que os Estados 
nacionais se mostram efetivos. De outro, há indícios de que os Estados que 
assim se vêem enfraquecidos podem ver-se também mais expostos aos 
perigos antidemocráticos. Sobretudo em função do “hobbesianismo” e da 
deterioração social que se difundem com o acirramento da competição 
econômica, temos não apenas a ameaça de formas novas de 
ingovernabilidade na periferia subdesenvolvida do capitalismo mundial, 
com consequências políticas incertas, mas também, na criminalização 
crescente que os próprios Estados Unidos ilustram de forma especial, a 
singular exacerbação da ação repressora do Estado. 

Seja como for, talvez a referência futurista de nosso painel permita a 
extravagância de ponderar a “reinvenção do governo” não em termos da 
cobrança banal da eficiência de governos nacionais “enxutos”, mas antes 
em termos da real criação de governo ali onde ele se faz necessário, ou seja, 
no plano transnacional. Por outras palavras, caberá esperar que o século 21 
venha a erigir um governo mundial de algum grau de consistência e 
efetividade, em contraste com o simbolismo aguado da ONU? 

Isso parece envolver-se em insustentável otimismo e exprimir mero 
anseio bondoso. Mas é possível também dar à ideia da implantação de 
formas consequentes de organização mundial uma feição dura e “realista”, 
atenta para o fato de que a globalização, além da mera expansão 
transnacional dos mercados, tem também uma face de assimetria nas 
relações entre os Estados, ou uma face propriamente imperial. Caberia 
ansiar por uma espécie de institucionalização das relações de natureza 
imperial a que atualmente já estamos expostos, na expectativa de que sua 
institucionalização venha a resultar também na possibilidade de alguma 
forma de democratização? Se o império é inevitável, organizemos o império 
– e cobremos o voto para todos em Washington, onde se tomam decisões 
que nos afetam a todos. 

Qual... Essa aparente reviravolta realista só é realista no sentido de 
admitir a presença do elemento de poder no processo em que eventualmente 
se viria a estabelecer algo análogo a um governo mundial efetivo. Nada lhe 
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garante o realismo, porém, no sentido de que a implantação do governo 
mundial, ou mesmo a organização do império, corresponda aos interesses 
da sede do império. Resta a possibilidade de que, na instabilidade da 
dinâmica mercantil, as ameaças cheguem de fato ao coração avançado do 
sistema e o movam à ação. 

Se, como disse alguém, pior do que sermos explorados pelo 
capitalismo internacional é não sermos explorados, talvez caiba desejar que 
a exploração se faça de maneira mais democrática e responsável, em que ao 
menos certos automatismos estúpidos estejam sob controle. Mas, mesmo na 
hipótese mais otimista, não há dúvida de que, do ponto de vista do anseio 
por uma democracia de alcance mundial, haveria um longo vale sombrio a 
atravessar. 

O Tempo, 30/4/2000 
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BERLIM, GIDDENS E A TERCEIRA VIA 

 

Reuniram-se de novo os líderes mundiais supostamente de centro-
esquerda, adeptos da “terceira via” ou “governança progressista”. Pretende-
se que a reunião tenha permitido ou ajudado a cristalização de novo 
consenso, que se opõe ao anterior “consenso de Washington”, com sua 
ênfase nas políticas orientadas para o mercado, e demanda ação político-
estatal atenta para as condições de vida das populações. Surge, 
naturalmente, a questão de como, no que tem de intelectualmente banal, tal 
perspectiva se distinguirá da velha social-democracia. Tomemos o volume 
A Terceira Via, publicado em 1998 (edição brasileira de 1999) por Anthony 
Giddens, talvez o principal mentor intelectual das lideranças políticas 
envolvidas. 

Destaque-se que Giddens propõe a terceira via como renovação da 
própria social-democracia. E há um sentido bem claro em que as teses por 
ele formuladas, dirigindo-se de maneira sensata a uma série de temas do 
mundo globalizado da atualidade (ecologia, criminalidade intensificada, 
sociedades nacionais que se tornam étnica e culturalmente plurais, 
mudanças na família...), não podem senão trazer novidades em relação às 
preocupações da social-democracia tradicional. Mas é possível dizer que o 
ponto fundamental a definir esta última são certas posições a respeito das 
relações entre Estado e mercado e seus desdobramentos ou implicações 
para valores como liberdade e igualdade. Giddens traz novidades nesse 
plano? 

Provavelmente o principal aspecto em que se pode pretender 
encontrar novidade é a reavaliação do welfare state. Giddens recomenda 
aqui que se aceitem algumas das críticas da direita, vendo o welfare state 
como “essencialmente não-democrático” por depender da “distribuição de 
benefícios de cima para baixo”. No seu entender, caberia buscar um 
“welfare positivo”, distinguido não só pela participação de “outras 
instituições além do governo” (alusão à “sociedade civil”), mas sobretudo 
pela diretriz de “investimento em capital humano sempre que possível, em 
vez de fornecimento direto de sustento econômico”. 

Isso parece indicar que a ênfase especial estaria em certa ideia de 
autonomia das pessoas, afim ao ideário liberal. No entanto, a lista que 
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Giddens apresenta dos valores da terceira via situa não apenas a igualdade, 
mas também a “proteção aos vulneráveis”, em plano até mais destacado do 
que o da liberdade como autonomia – além de dedicar-se extensamente a 
elaborar a ideia de que não é sustentável tomar a igualdade apenas em 
termos de igualdade de oportunidades, ou meritocracia, como seria 
característico dos neoliberais. De outro lado, a atuação relacionada ao 
investimento em capital humano caberia inequivocamente ao Estado, que se 
transformaria em “Estado de investimento social”.  

Admitamos que podemos ter formas de ação estatal menos ou mais 
tendentes a engendrar passividade por parte dos cidadãos que dela se 
beneficiem diretamente (o que não impede que Giddens defenda 
explicitamente níveis europeus de gastos sociais, em contraste com o 
padrão americano). Mas, além de que seria problemático pretender que os 
welfare states da social-democracia européia tenham sido deficientes em 
criar capital humano, não há como negar que teremos, em qualquer caso, 
benefícios vindos “de cima”, e que se tratará sempre de ação estatal visando 
a produzir as condições de igualdade e autonomia – a produzir democracia, 
portanto. 

Resta a questão da sociedade civil. Também aqui não há por que 
deixar de registrar o que existe de importante e novo nos movimentos e 
organizações que esse rótulo passou a designar. O decisivo, porém, é que 
Giddens, depois de arrolar as numerosas funções a serem cumpridas pelo 
Estado da terceira via (incluindo as de prover bens públicos, entre os quais 
seguridade coletiva e bem-estar social, regular os mercados, manter o 
sistema de educação por meio do qual o capital humano se desenvolverá, e 
mesmo atuar como “empregador por excelência, na intervenção macro e 
microeconômica”), sustenta com ênfase – e, naturalmente, com razão – que, 
assim como os mercados não podem substituir os governos em nenhuma 
dessas funções, “tampouco o podem fazer movimentos sociais ou outros 
tipos de organização não-governamental, por mais significativos que se 
tenham tornado”. 

Assim, se lemos Giddens, a terceira via não parece ser mais que a 
social-democracia de sempre, apenas agora assustada e em grande medida 
perplexa diante de um mundo mais complicado e em fluxo. Anote-se em 
favor de Giddens que ele não deixa de ponderar o aspecto talvez mais 
crucial das complicações desse mundo novo: a necessidade que se cria de 
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ação coordenada e, em última análise, de governo mundial. Advertindo que 
não faz sentido “contestar o fundamentalismo de mercado no nível local 
mas permitir que ele reine no nível global”, Giddens chega mesmo a 
examinar brevemente, com base em experiências como a da União 
Européia, formas de arranjo institucional com as quais passos concretos 
rumo ao governo global se poderiam dar nas condições da atualidade. Mas 
os líderes reunidos em Berlim, ao que parece, passaram ao largo dessas 
questões difíceis. 

O Tempo, 11/6/2000 



 199 

NOVA ECONOMIA E CORROSÃO CÍVICA 
 

Dois livros recém-aparecidos nos Estados Unidos, que causam algum 
alvoroço, trazem perspectivas contrastantes a respeito dos processos sociais da 
atualidade e suscitam indagações importantes.  

O primeiro deles é objeto de entusiástica resenha de Rudiger Dornbush. 
Trata-se do volume “A Riqueza de Escolhas” (The Wealth of Choices), de Alan 
Murray, economista e jornalista, chefe do escritório de Washington do Wall 
Street Journal. O autor oferece um retrato da chamada nova economia e uma 
espécie de guia prático para situar-se nela. Na leitura de Dornbush, o livro 
(referido, naturalmente, antes de tudo aos Estados Unidos) é convincente em 
mostrar não só que existe, de fato, uma nova economia, mas também quão 
maravilhosa ela é, incitando o leitor a tratar de agarrar seu quinhão dela. Como 
na conhecida anedota sobre o sujeito que pedia insistentemente a Deus que o 
fizesse ganhar na loteria, até que Deus lhe diz entre trovões que pelo menos 
jogue, Dornbush vê no livro de Murray a voz de Deus: compre seu bilhete! Ou 
seja: num mundo em mudança, em vez de pensar em termos de direitos, 
mergulhe vigorosamente na competição pelas novas oportunidades oferecidas. 
Exortação, aliás, na qual Dornbush e outros comentaristas vêem a fonte do 
desconforto que o livro tende a produzir no leitor: estarei ficando para trás? 

O outro volume, comentado extensamente na página da Amazon na 
Internet, é do cientista político Robert Putnam e tem título metafórico, 
“Jogando Boliche Sozinho” (Bowling Alone). Consiste na retomada, em forma 
extensa e recheada de dados abundantes, de um artigo de grande repercussão, 
publicado com o mesmo título em 1995. Aparecendo simultaneamente ao livro 
de Murray, o intrigante é que o volume de Putnam, referindo-se também ele 
aos Estados Unidos do período recente, é inequivocamente negativo nos fatos 
apontados e nas avaliações propostas. Seu tema é o colapso da cultura cívica e 
da vida comunitária naquele país, manifestando-se em fatos que vão da 
intensificação das disputas banais no trânsito à queda da participação em 
associações de todo tipo e da dedicação ao trabalho voluntário inspirado por 
motivos religiosos, cívicos e análogos. As análises do próprio Putnam parecem 
encontrar a razão principal desse quadro sombrio no espaço desproporcional 
que a televisão teria passado a ocupar na vida americana. Não há como 
minimizar, porém, o significado potencial da coincidência entre a corrosão do 
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“capital social” do país e a singular prosperidade econômica assentada no jogo 
competitivo, que a nova economia exacerba. 

Curiosamente, assim como os “novos democratas” de Clinton tiveram 
com certeza diante dos olhos os fatos da nova economia, as teses de Putnam 
terão algo a ver com a nova roupagem em que os republicanos de George W. 
Bush procuram envolver-se. A conexão é destacada explicitamente em matéria 
do The Economist da semana passada, em que o “conservadorismo compassivo” 
adotado como lema por Bush é visto como consistindo essencialmente numa 
atitude nova quanto ao combate à pobreza em que se destacam não só o papel 
atribuído às igrejas e associações de caridade, mas também a exortação à volta às 
tradições de envolvimento cívico e o sentido de “auto-governo” que se teria na 
ação exercida através das associações voluntárias. Não obstante a afinidade entre 
a ênfase das igrejas e entidades religiosas na responsabilidade pessoal e a 
exortação de Murray a que cada qual se habilite, fica o paradoxo de que, se o 
substrato é dado pelos processos apontados por Putnam, é difícil imaginar que 
mudanças significativas nos rumos “naturais” desses processos venham a 
ocorrer sem decidida intervenção governamental. 

O mesmo paradoxo se apresenta aos que apostam na alternativa 
representada pela chamada terceira via. Por um lado, essa alternativa, tal como 
defendida por Anthony Giddens, por exemplo, pretende ter um componente 
importante nos recursos da “sociedade civil”. Um aspecto particular do cenário 
que se tem observado em tempos recentes, ou seja, a multiplicação das 
organizações não-governamentais, traria respaldo a tal pretensão. Mas a ideia 
de uma vigorosa sociabilidade espontânea se articula com a de certas virtudes 
solidárias ou altruístas na concepção mais esperançosa e difundida da 
sociedade civil. Ora, se a busca por uma “terceira via” parece especialmente 
imperiosa diante da tensão entre os valores da nova economia e os valores 
comunitários que o confronto dos dois volumes destaca, as análises de Putnam, 
trazendo a indicação clara de que os processos em curso podem resultar 
justamente em solapar o sentido de comunidade, o civismo e a solidariedade, 
não deixam de convergir, por aspectos importantes, com a apologia da nova 
economia a ser encontrada em Murray, que faz lembrar antes uma sociedade 
civil ao feitio de Hegel, como plano em que se afirmam o privatismo e o 
egoísmo dos interesses. E o equilíbrio necessário parece tanto mais 
problemático. 

O Tempo, 2/11/1997 
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AS ELEIÇÕES AMERICANAS E A JUSTIÇA 

 

Do ponto de vista político, o grande assunto desta especial virada de 
ano, século e milênio segue sendo a confusão produzida em torno da eleição 
presidencial nos Estados Unidos. Como destacaram algumas análises na 
imprensa internacional, as consequências podem ser examinadas com 
respeito a diferentes níveis: as precariedades do instrumental técnico 
empregado na votação, que não deixa de ter implicações significativas, 
causando, por exemplo, a exclusão mais intensa do sufrágio para certas 
categorias da população, como os negros; o peculiar mecanismo do Colégio 
Eleitoral, o qual, apesar do anacronismo, encontra argumentos em seu favor 
na estrutura federalista do sistema político americano; e, sem dúvida o mais 
importante, o possível impacto da confusão sobre o plano geral das 
instituições políticas e sua legitimidade. 

Esse impacto se faz sentir sobretudo no que se refere ao Judiciário. A 
mitificação da Justiça e do princípio da revisão judicial cumpre papel 
destacado no aparato institucional da democracia estadunidense, que pode 
ser traduzido em termos de situar o Judiciário como o setor por excelência 
em que cabe esperar que se realize o desiderato da autonomia do Estado 
perante os interesses diversos da sociedade. Apesar de ser possível 
pretender que, numa democracia, o Estado não deve ser autônomo (o que se 
liga com a concepção de soberania popular e acaba apontando para a 
democracia direta como ideal), na democracia constitucional o Judiciário 
surge como o guardião de princípios e normas e como devendo reger 
soberana e imparcialmente o jogo dos interesses. 

Mas a disputa que se encerrou há pouco sobre a eleição de 7 de 
novembro tornou evidentes dois aspectos em que essa visão do papel do 
Judiciário é comprometida. Em primeiro lugar, em vez da Justiça como 
instância soberana, a legislação eleitoral dos EUA atribui poder de decisão, 
em vários casos, às esferas do Legislativo e do Executivo, com a 
possibilidade de conflito de poderes em que a Justiça se apequena. O 
segundo aspecto, porém, é sem dúvida mais importante: ficou patentemente 
clara a contaminação das decisões judiciais pelos interesses partidários. A 
muitos de nós pode ter parecido imprópria, inicialmente, a insistência com 
que o noticiário sobre a luta judicial destacava as informações sobre as 
ligações partidárias de juízes e tribunais de diferentes instâncias, pois tais 
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informações seriam, presumivelmente, irrelevantes num sistema judiciário 
capaz de cumprir de maneira adequada o que dele se espera. Contudo, a 
sequência dos acontecimentos mostrou de maneira inequívoca que as 
decisões são de fato previsíveis com base naquelas informações. 

Apropriadamente, em certo sentido, o clímax se deu com a 
manifestação final da Suprema Corte federal, que decidiu a eleição em 
favor de George W. Bush. Por um lado, a decisão, em seu conteúdo, como 
apontaram vários analistas, desafia o senso comum democrático, 
bloqueando a apropriada apuração dos votos em nome da importância de 
datas que certamente poderiam ser tomadas com maior flexibilidade – sem 
falar de que o faz abalroando de frente a decisão de uma Suprema Corte 
estadual e pondo de lado, assim, os pruridos relativos aos princípios 
federalistas que supostamente regem o processo eleitoral. Por outro lado, é 
evidente a motivação partidária da façanhuda decisão. Daí que não apenas o 
órgão máximo da Justiça do país se tenha dividido nitidamente em linhas 
partidárias, mas que seus membros ligados ao partido perdedor tenham 
aberto mão até das fórmulas rituais de cortesia e deferência e manifestado 
sem rebuços o inconformismo, apontando eles próprios, como o fez o juiz 
John Paul Stevens, a grande derrotada da eleição de novembro como sendo 
“a confiança da nação no juiz como guardião imparcial do império da lei”. 

Resta ver o que resultará do episódio. Numa população amplamente 
desatenta e alheia ao processo eleitoral, que não se mobiliza para o 
exercício do voto nem sequer nas circunstâncias da disputa renhida que 
vimos em novembro, não é de admirar que as pesquisas de opinião tragam 
informações talvez inconsistentes, com maiorias que, não obstante 
afirmarem o caráter partidário da decisão judicial, se declaram prontas a 
aceitar George W. Bush como presidente legítimo. Há, além disso, a 
aquiescência ritual devidamente manifestada por Al Gore. Ela pode talvez 
ser vista na óptica de uma apreciação algo cínica da questão do desiderato 
de autonomia da aparelhagem do Estado, o qual não deveria ser tomado 
como podendo resultar em colocar em xeque o próprio “sistema”: questiono 
judicialmente resultados eleitorais desfavoráveis, se possível, mas o outro 
partido, tudo somado, joga o mesmo jogo que eu, ao qual certas distorções 
são inerentes – e não me disponho a colocar-me do lado de fora e 
transformar-me num Ralph Nader... 
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Meses atrás, vimos o Judiciário brasileiro usar a toga para garantir 
interesses corporativos no episódio do auxílio-moradia. Será isso pior que o 
patente partidarismo da Justiça americana? Afinal, garantido o pirão 
corporativo dos magistrados, não há em nossa Justiça parcialidades óbvias. 
O que talvez se ligue, realçando os paradoxos da situação produzida nos 
Estados Unidos, com a precária institucionalização dos próprios partidos 
políticos entre nós.  

O Tempo, 24/12/2000 
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GATOS GORDOS E ESQUERDISTAS 

 

O noticiário dos últimos dias teve um de seus destaques na 
realização, pela primeira vez, do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, 
programado para coincidir com o Fórum Econômico Mundial, que se reúne 
anualmente em Davos. Em termos de repercussão, a iniciativa foi sem 
dúvida um sucesso, merecendo extensa cobertura da imprensa mundial e a 
atenção dos próprios protagonistas de Davos. Sem falar da reação do 
presidente da República, que, de fora do país e de maneira demasiado 
pronta e mesmo precipitada, dispôs-se a fustigar os organizadores pela 
ingenuidade envolvida na promoção e pelo uso de recursos públicos. 

Como notou Elio Gaspari, a crítica presidencial ao uso de recursos 
públicos em Porto Alegre esquece que dinheiro público foi também usado 
no patrocínio oficial da participação de vários membros do governo no 
encontro de Davos. O presidente tem certamente melhores razões para 
enxergar certo esquerdismo ingênuo na postura anti-Davos da reunião 
gaúcha, onde o noticiário exibiu de novo o conjunto sortido de ativistas que 
se vai tornando habitual: feministas, gays, ambientalistas, ONGs variadas e 
de motivações talvez em parte incompatíveis – e mesmo um José Bové, 
surpreendentemente transformado no grande herói do evento e cujo 
compromisso com objetivos protecionistas para a agricultura francesa e 
européia será talvez especialmente difícil de conciliar com certas aspirações 
econômicas e sociais de um país como o Brasil. Acrescente-se, como 
assinalaram alguns comentaristas, a peculiaridade da presença em Porto 
Alegre, em contraste com as tropelias recentes em Seattle e mesmo no ano 
passado em Davos, de uma esquerda de aparência decididamente 
anacrônica, empenhada em festejar Cuba e Che Guevara. Mas a referência à 
confusão que esses traços sugerem esgotará a avaliação a ser feita? 

No confronto Davos-Porto Alegre, não há como negar que Davos 
prevalece do ponto de vista do “realismo”. Trata-se, afinal, de um encontro 
do establishment do dinâmico e vitorioso capitalismo da atualidade, cujas 
asperezas hipercompetitivas são vistas com olhos propícios. É claro o 
contraste com o fatal componente utópico da posição que, não obstante a 
confusão, Porto Alegre veio a simbolizar, com a referência a valores 
solidários, a afirmação de desígnios coletivos e o apego (inevitavelmente 
algo desorientado e perplexo nas condições atuais) a instrumentos 
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organizacionais, em particular o Estado, que se mostrem capazes de 
assegurar a coordenação necessária para realizá-los – ou seja, a orientação 
“socialista”, tomado o termo, como em Max Weber, no sentido genérico 
afim à ideia de organização, em contraposição ao protagonismo exclusivo 
dos agentes privados e dispersos. 

Dá-se, porém, o fato de que, com toda a retórica individualista e 
competitiva do “consenso” liberal que há pouco se impunha, o capitalismo 
globalizado da atualidade tampouco pode prescindir de coordenação. Na 
verdade, a dinâmica de suas crises recentes permite ver com clareza a ironia 
que George Soros apontava de Davos em entrevista à imprensa: uma 
peculiaridade crucial da nova situação produzida na cena mundial é a 
assimetria em que os países centrais, aqueles onde mais claramente se 
afirmam a globalização e os processos valorizados na perspectiva liberal, 
são os que contam com Estados capazes de executar políticas de 
coordenação. Repare-se no exemplo óbvio do Federal Reserve norte-
americano, com decisões que representam importantes constrições a serem 
levadas em conta pelos agentes do mercado financeiro norte-americano e 
internacional, enquanto nossos Estados periféricos se vêem constrangidos 
não apenas pelas decisões de tais agentes e os consequentes movimentos de 
capitais, mas também diretamente pelas do próprio Fed. 

A consequência é que o problema geral acaba girando em torno de 
uma questão de poder. E as críticas à movimentação agora catalisada em 
Porto Alegre contra o significado simbólico de Davos só podem pretender 
fazer-se, com efeito, em termos de realismo. Resta, contudo, um par de 
perguntas. 

A primeira: como pretender calar a expressão de valores, mesmo que 
a realidade pareça negar (temporariamente?) a viabilidade de sua 
realização? A segunda: será possível desqualificar sem mais as chances de 
que a afirmação de valores alternativos altere a própria realidade, quem 
sabe as próprias relações de poder? No plano nacional, a história dos países 
de capitalismo avançado do século 20 traz claro desmentido a essa 
desqualificação na trajetória cumprida por movimentos políticos 
inicialmente radicais e marginais que desembocaram nas notáveis 
conquistas da social-democracia. No plano internacional, por sua vez, outro 
desmentido se tem com o vigor com que a sensibilidade aos temas 
ecológicos veio a impor-se em escala mundial justamente em 
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concomitância com a afirmação do processo rude de globalização e da 
lógica da competição desabrida. E que dizer do êxito evidente alcançado em 
tão pouco tempo pelas próprias ONGs arruaceiras, impondo-se como 
interlocutores dos “gatos gordos” de Davos e como alvos do desconforto de 
presidentes antigamente “de esquerda”? 

O Tempo, 4/2/2001 
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CANADÁ, SOBERANIA E REALISMO 
 

O confronto comercial Brasil-Canadá e o embargo canadense à carne 
brasileira trazem à baila, de maneira diferente, a mesma questão das relações 
entre realismo e afirmação de valores na cena mundial atual que aqui discutimos 
a propósito de Davos e anti-Davos. Como proclamou alguém, sintetizando o 
ânimo realista que tem sido reiteradamente apontado como necessário numa 
arena em que os interesses e os recursos de poder tendem a prevalecer, o jogo das 
relações comerciais não é para freirinhas. Temos, sem dúvida, a Organização 
Mundial do Comércio, que se pode ver como tentativa de regular de maneira 
civilizada as asperezas dessa arena. Mas não há como negar que as asperezas 
contaminam a atuação da própria OMC, cujo viés em favor dos países poderosos 
se tem denunciado, por exemplo, nos escritos de Rubens Ricupero, com sua 
experiência e autoridade. 

Se o poder é há muito a moeda efetiva no plano das relações 
internacionais, de que o comércio é um aspecto particular, o mundo globalizado e 
transnacional de hoje traz uma face mais aguda ao problema. Pois ele ajuda a 
solapar a ideia de soberania dos Estados nacionais que, bem ou mal, foi um dos 
esteios do sistema internacional até recentemente. Os resultados já podem ser 
notados na reflexão acadêmica sobre as relações internacionais. O sistema 
internacional que prevaleceu até há pouco foi o que emergiu dos acordos de 
Vestfália de 1648, assentando-se no princípio da soberania, ou da autoridade 
exclusiva de cada Estado dentro de suas fronteiras geográficas. Ora, destacados 
especialistas norte-americanos não hesitam em assinalar no comprometimento do 
“sistema de Vestfália” não apenas um fato inevitável, com a desigualdade no 
poder efetivo dos Estados nacionais, mas também algo desejável e bom, que 
tornaria possível a construção de formas institucionais mais propícias à paz e à 
estabilidade internacionais (veja-se S. Krasner, “Compromising Westphalia”, 
1995). Talvez seja certa a tese de que a paz e a estabilidade têm melhores chances 
com a afirmação aberta do poder desigual dos Estados – no limite, quem sabe, 
num mundo em que relações imperiais se consagrem e institucionalizem como 
tal. Mas sem dúvida é mais fácil a um cidadão estadunidense propô-la do que aos 
nacionais de outros países. 

Há, contudo, como já sustentei anteriormente, um contraponto aos interesses 
e ao poder tomados de maneira crua. Ele consiste na impossibilidade de calar a 
expressão dos valores – e no surpreendente elemento de poder em que essa 
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expressão se pode desdobrar. Observe-se, por exemplo, o fenômeno do 
“politicamente correto”, em que a “opinião pública” consagra certas ideias e torna 
imprópria a expressão de ideias que divirjam delas. Se se pode mesmo falar de uma 
feição opressiva da opinião pública assim entendida, é importante notar que as 
concepções ou perspectivas que vêm a afirmar-se como “politicamente corretas” 
com frequência se colocam do lado dos interesses (ou da identidade, da 
dignidade) daqueles que se situam em posições sociais menos vantajosas, como 
as minorias étnicas ou raciais. Assim, há um ângulo pelo qual se pode pretender 
ver aí a afirmação da “virtude” contra o “poder”. Ou até o poder da virtude: 
mesmo que a opinião pública “politicamente correta” seja não raro hipócrita, com a 
adesão privada a ideias diferentes das que se exprimem publicamente, cabe quando 
nada conceber a hipocrisia, nos termos do aforismo famoso de La Rochefoucauld, 
como a homenagem que o vício presta à virtude – e o fato de que essa homenagem 
se imponha sugere o que J. Elster chamou “a força civilizadora da hipocrisia”. 

Resulta daí que o empenho de realismo, se considerado lucidamente, pode 
ser mais complicado e exigente do que parece à primeira vista. A questão geral 
da inserção do Brasil no panorama mundial tem sido marcada desde o início, no 
governo Fernando Henrique, pela atenção “realista” às supostas tendências 
inexoráveis da nova dinâmica econômica e tecnológica. Esse realismo não só 
tendeu a cegar-se para os espaços de manobra com que ainda se conta mesmo 
nas constrições objetivas trazidas pelas novas tendências; mais que isso, ele se 
dispôs até, em pirueta que redunda numa espécie de “ideologia do moderno”, a 
erigir as condições que derivam das tendências objetivas em valores a serem 
perseguidos. A consequência é uma acomodação pressurosa e excessiva ao que 
se percebe como as imposições factuais do mundo novo, a qual implica, na 
verdade, certa abdicação, desatenta para aspectos da realidade como os que 
vieram a revelar-se nas crises recentes e no solapamento gradual do consenso 
liberal de há pouco, com sua receita de abertura e absorvente preocupação fiscal. 

Ora, a mesma disposição geral tem marcado o bom-mocismo brasileiro no 
plano mais específico das relações comerciais: no Mercosul, na abertura irrestrita, 
na postura pouco agressiva diante dos problemas que surgem no âmbito da 
OMC... É curioso, assim, ver o governo brasileiro descobrir agora a possibilidade 
da afirmação nacionalista e proclamar que “guerra é guerra” – deparando, de 
sobra, com o recurso de poder (talvez equívoco) representado pelo respaldo 
unânime da população do país. 

O Tempo, 18/2/2001 
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O MISTÉRIO DO CAPITAL 
 

Hernando De Soto é o presidente do prestigiado Instituto para a 
Liberdade e a Democracia, sediado no Peru, e o autor do volume O Outro 
Caminho, que há alguns anos fez sucesso ao propor como solução para o 
problema do desenvolvimento da América Latina e do Terceiro Mundo a ideia 
de expandir o mercado por meio da formalização da propriedade controlada 
pelos setores populares na economia informal. Ele retoma agora as mesmas 
ideias em O Mistério do Capital, festejado, de novo, sobretudo por alguns 
nomes há muito vistos como expoentes do conservadorismo, como William F. 
Bucley Jr., Margaret Thatcher e Milton Friedman.  

De Soto sustenta que não é um paladino do capitalismo, e chega mesmo 
a ver na falha em recorrer ao conceito de classe e em atentar para os pobres a 
crítica principal a ser dirigida aos economistas e policymakers orientados pelos 
programas convencionais associados à globalização. Sua ideia básica é a de 
que, com o dinamismo que revelam em condições pouco favoráveis, os agentes 
que povoam o setor informal da economia em nossos países, em vez de serem o 
problema, são antes a solução, e estaríamos em situação análoga à de certo 
lendário mercador que corre o mundo em busca do tesouro que lhe prometera um 
profeta, para encontrá-lo, na volta, no quintal de sua própria casa. Os recursos 
produzidos no setor informal, conforme extensos levantamentos realizados pela 
equipe de De Soto  em vários países, alcançam volumes surpreendentes. Assim, 
o valor total da propriedade imobiliária controlada precariamente pelos pobres do 
Terceiro Mundo e dos antigos países comunistas é de pelo menos 9,3 trilhões de 
dólares – cifra que corresponde, por exemplo, aproximadamente ao valor total 
das companhias listadas nas principais bolsas de valores dos 20 países mais 
desenvolvidos do mundo, ou a 46 vezes o volume total dos empréstimos do 
Banco Mundial nas últimas três décadas. O problema, para De Soto, é que esses 
recursos representam “capital morto”. Teríamos “obstáculos legais que impedem 
pessoas empreendedoras de negociar com estranhos, bloqueando a divisão do 
trabalho e atando empresários potenciais a círculos restritos de especialização e 
baixa produtividade”. E o desafio consistiria justamente em transformar os 
recursos populares em capital efetivo, promovendo o acesso dos pobres ao 
sistema formal de direitos de propriedade de maneira a tornar tais recursos 
transferíveis e passíveis de serem empenhados sem restrições no mercado e em 
operações de natureza capitalista. Assim se criariam condições para reproduzir 
a experiência dos países ocidentais avançados, cujo desenvolvimento estaria 
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assentado no estabelecimento de formas jurídicas de propriedade favoráveis ao 
dinamismo capitalista. 

De Soto é enfático em propor que, em muitos casos, a permanência no 
setor informal não se deve ao empenho de escapar de impostos, mas antes ao 
fato de que a legislação existente não se ajusta às necessidades e aspirações das 
populações envolvidas. A ideia é ilustrada com o caso do Peru, onde programas 
executados sob a orientação de sua equipe tiveram êxito em levar, sem 
promessas de redução de impostos, 276.000 empresários extralegais a legalizar 
suas atividades, permitindo que os impostos recolhidos de negócios extralegais 
passassem de zero a 1,2 bilhão de dólares em quatro anos. O crucial teria sido 
apenas facilitar a papelada necessária para a legalização e garantir que os custos 
de operar legalmente ficassem abaixo dos exigidos para sobreviver no setor 
extralegal – e estes últimos, observa De Soto, costumam ser mais altos do que 
se imaginaria, em decorrência de problemas como repressão e extorsão, 
impossibilidade de recorrer a seguros etc. 

Embora o trabalho de De Soto possa talvez ser visto como a retomada de 
ideias já antigas sobre o papel de regras jurídicas propícias na dinâmica 
econômica, seu interesse é bem claro, sobretudo nas circunstâncias de 
perplexidade produzidas pelos eventos que fizeram do capitalismo o único jogo 
disponível. Mas há ao menos dois pontos equívocos no novo volume. O 
primeiro tem a ver com a defesa algo confusa das regras informais e 
espontâneas que emergem da atividade econômica extralegal: seria preciso 
“descobrir a lei” efetivamente em operação, o que se coaduna mal com o 
objetivo de criar um espaço unificado de legalidade formal em que o mercado 
capitalista venha a operar plenamente. 

O segundo é mais importante. A perspectiva de De Soto a respeito dos 
aspectos políticos do problema geral não pode ser classificada senão como 
ingênua. O “desafio político” é descrito em termos de se contar com “artífices 
políticos experientes”, dotados da necessária “sofisticação”. E é-nos ensinado 
que, “para levar a cabo uma revolução na propriedade, um líder tem de fazer 
pelo menos três coisas específicas: adotar a perspectiva dos pobres, cooptar a 
elite e lidar com as burocracias legal e técnica que são as guardiãs da redoma” 
(do capitalismo desigual). Mera questão, supostamente, de se ter a boa causa 
abraçada por gente politicamente hábil. E os milhares da boa experiência do 
Peru (já teremos tido a “revolução” ali?) serão milhões pelo mundo afora. 

O Tempo, 4/3/2001 
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TERROR E EFICIÊNCIA 

 

Temos vindo nos acostumando, há tempos, a ver notícias de agentes 
suicidas que se lançam sobre seus objetivos em estradas do Oriente Médio 
ou restaurantes de Tel Aviv. Mas o espanto se renova quando a operação 
toma a forma inédita de grandes aviões a jato a se projetarem 
espetacularmente sobre ícones novaiorquinos ou sobre o próprio Pentágono.  

A operação que nos assombrou a todos terá exigido planejamento 
cuidadoso e talvez uma complicada logística. O aspecto mais notável, 
porém, que ela evidenciou de maneira trágica e retumbante, é o de que, se 
se conta com comandos dispostos a morrer, as ações terroristas podem 
alcançar um grau fantástico de eficiência, com total desproporção entre os 
recursos empregados em sua execução e os resultados obtidos. Afinal, os 
sequestradores dos aviões envolvidos diretamente na ação, como as 
investigações já revelaram, não alcançam duas dezenas. No entanto, são 
milhares as vítimas, enormes os danos materiais nos EUA e pelo mundo 
afora, a grande nação norte-americana se vê transtornada, fundamente 
ferida e perplexa e o mundo inteiro contempla em choque a repetição 
interminável das imagens fatídicas na tela da televisão.  

A eficiência alcançada pelos terroristas, que possivelmente 
surpreendeu os próprios mentores da operação, justifica a avaliação de que 
os acontecimentos de 11 de setembro inauguraram uma nova era. Pois os 
Estados Unidos e seus aliados são levados a constatar que se confrontam 
com um inimigo cujos recursos, até aqui não apreciados com clareza no 
perigo que representam, produzem uma situação inadmissível.  Nos jogos 
estratégicos relacionados com o enfrentamento nuclear da Guerra Fria, o 
ponto decisivo da dissuasão recíproca em que as duas grandes potências 
nucleares se empenhavam baseava-se na possibilidade que tinha cada uma 
delas de infligir à outra um dano inaceitável. Ora, aprendemos agora que 
meia dúzia de agentes podem infligir até aos Estados Unidos um dano que, 
embora as vítimas não se contem aos milhões, como no hipotético conflito 
nuclear efetivo, surge também como inaceitável. É impensável que  um 
mundo que valorize a vida humana se disponha a conviver sem mais com 
uma situação em que um punhado de terroristas determinados escolha o 
momento de fazer milhares de vítimas no coração de Nova York ou de 
Washington – ou de Londres, Paris, Buenos Aires... Se acrescentamos, no 
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caso particular dos Estados Unidos, o choque representado pela ruptura do 
sentimento de invulnerabilidade do país militarmente mais poderoso do 
mundo, não admira que se ouça imediatamente o clamor pela resposta 
efetiva. Os mísseis contra os quais o escudo proposto pelo governo Bush 
pretende trazer proteção talvez possam ser apresentados como ameaça real, 
ao lado das armas químicas e biológicas, num mundo em que se torna 
difícil controlar a difusão da tecnologia de aplicações bélicas. Mas tornou-
se evidente que a ameaça terrorista pode assumir com eficácia forma mais 
singela e, por assim dizer, pedestre, mesmo se alça vôo em aviões 
sequestrados. E não há mais dúvida de que essa ameaça, sob qualquer 
forma, merece que se aja decididamente contra ela. 

Samuel Huntington tem falado do “choque de civilizações”, em que o 
confronto leste-oeste se veria substituído pelo enfrentamento ao longo da 
linha principal que separa cristianismo e islamismo. Embora não se saiba 
ainda com certeza quais são os responsáveis pela ação coordenada de 11 de 
setembro, há, naturalmente, boas razões (já agora fortalecidas por indícios 
que parecem claros) para apostar em muçulmanos como autores, de maneira 
congruente com a perspectiva de Huntington. Essa perspectiva envolve, 
certamente, dose importante de simplificação e estilização. Além disso, ela 
minimiza as fontes de surdo azedume, frustração e rancor que se dão na 
dimensão norte-sul, em geral, dos desequilíbrios mundiais – e, se a 
disparidade de recursos torna o confronto norte-sul menos propenso a 
traduzir-se em termos de riscos de beligerância aberta, o fato de que os 
terroristas hoje se recrutem desproporcionalmente nos países muçulmanos 
parece resultar da superposição do azedume norte-sul mais geral a 
elementos culturais específicos do islamismo ou de alguns de seus ramos. 
De todo modo, é lamentável que, no mundo que temos diante dos olhos, a 
defesa de preciosos valores democráticos e humanistas que se afirmaram 
com vigor na modernização centrada no Ocidente, e que práticas como o 
terrorismo por certo hostilizam, deva mesclar-se de maneira confusa com 
desníveis econômicos que se intensificam e com os aspectos negativos de 
algo que soa como a conclamação a uma espécie de nova Cruzada. Menos 
mal que a adesão dos próprios países árabes às manifestações de repúdio às 
ações terroristas de agora ajude a diminuir a relevância da linha 
representada por cristãos contra mouros. 

O Tempo, 16/9/2001 




