
 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE 

 

 

 

A REVOLUÇÃO DO TERCEIRO MILÊNIO (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSVALDO  

DELLA GIUSTINA. 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osvaldo Della Giustina 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Copyright © 2004 --------------------- (verso pág. 2) 
 
 
 
 
 
 
Capa --------------------------------------- 
 
Revisão: Amaline Boulus Issa Mussi 
 
Digitação: Indiara Borges Leite & Milenne Kelly 
 
 
 
 
Catálogo Bibliográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Editora UNISUL - 
....................................................................................................... 
 
 
 
 

 



 4 

 
Para 
Gregório e Elizabeth, meus pais, que me 
legaram a sabedoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai de nós 
que trocamos a sabedoria 
pelo conhecimento 
e estamos ameaçados de perder o conhecimento 
pela informação. (T.J. Elliot) 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 
PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE 

 

 

A Revolução do Terceiro Milênio (II) 
 
NOTA EXPLICATIVA 
   
 
1 – O SIGNIFICADO DA PROPOSTA. 

 Participação e solidariedade x exclusão e conflito. 

 Humanização da sociedade – A revolução do terceiro milênio. 
   
2 – O DESCOMPASSO DO PROCESSO. 

 A massa de consciência. 

 A transição civilizatória. 

 A ameaça da ruptura. 
 

3 – A QUESTÃO METODOLÓGICA. 
 
4 – AS ORIGENS DA PROPOSTA.  
 
 
  
PARTE I 
 
 
DA NATUREZA ESSENCIAL DOS PROCESSOS HUMANOS. 

 
1 – A VISÃO ANTROPOLÓGICA. 
 
1.1 – O PROCESSO EVOLUTIVO: COMPLEXIFICAÇÃO E LIBERDADE. 

 Toda evolução é um processo que parte do simples para o 
complexo. 

 Toda evolução é, em conseqüência, um caminho para a liberdade. 

 O contexto onde é possível construir a sociedade. 
 
2 – A DISRITMIA DO PROCESSO. 
 
2.1 – UMA BREVE INTERPRETAÇÃO DA HISTÓRIA. 

 A natureza das crises. 

 Revolução não significa violência. 

 A espécie humana sobrevive às mudanças civilizatórias. 
 
2.2 – O MOMENTO ATUAL. 

 A competição, a concentração e as ameaças globais. 



 6 

 Os resultados do processo e a economia virtual. 

 Os números iniciais da concentração e da exclusão. 
 
3 – O IMOBILISMO DAS TEORIAS SOCIAIS E OS SINAIS DA RUPTURA. 

 A insustentabilidade do modelo atual. 

 A rotina da repetição do passado. 

 Globalização, terror e sinais da ruptura. 
 
 
PARTE II 
 
 
À CAMINHO DA RUPTURA. 
 
1 – CRESCE O ABISMO ENTRE OS QUE CONCENTRAM E OS QUE SÃO 
EXCLUÍDOS. 
 
1.1– UMA REFORMULAÇÃO NO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO. 

 Ter mais ou ser mais. 

 É preciso, a partir dos conceitos, criar instrumentos coerentes. 
 
1.2– AS DENÚNCIAS DA ONU. 

 A consciência dos fatos e as denúncias são antigas. 

 A insustentabilidade dos que dispõem dos sistemas. 
 
1.3– A DIMENSÃO DAS DESIGUALDADES. 

 Cresce o abismo que desequilibra o sistema. 

 Os índices extremos da desigualdade da renda. 

 A desigualdade do acesso ao consumo. 

 A exclusão das oportunidades do trabalho. 

 Alguns números e considerações da OIT. 

 Uma análise alternativa de “A Revolução do Terceiro Milênio”. 

 O caso brasileiro. 

 O gueto dos excluídos e as muralhas de Jericó. 
 
2 – É PRECISO SALVAR O PLANETA. 

 A destruição da terra e o papel da tecnologia. 

 As ameaças de destruição da Terra. 
 
3– AS ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA. 
 

 As propostas dos desenvolvidos. 

 As respostas dos desesperados. 

  A formação de blocos regionais. 
 
4 – A AMEAÇA DO TOTALITARISMO GLOBAL. 
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PARTE III 
 
 
A SOCIEDADE PÓS – TECNOLÓGICA. 
 
1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 
 
1.1 – O DESAFIO DA MUDANÇA. 

 A natureza humana e a massa de consciência. 

 O momento de mutação. 

 O desafio e sua abrangência. 
 
1.2 – OS SINAIS DA ESPERANÇA. 

 O equívoco dos que resistem. 

 A necessária coerência do processo. 
 
1.3 – UM NOVO SENTIDO PARA O HOMEM. 

 Os desvios do processo. 

 Um novo conceito de lucro e de qualidade de vida. 

 Um critério alternativo de balanço, ou de riqueza social. 

 Os conceitos crescem e se tornam realidade. 
 
2 – OS FUNDAMENTOS DA SOCIEDADE PÓS-TECNOLÓGICA. 
 
2.1 – DEFINIÇÃO DOS FUNDAMENTOS. 

 Relação ética dos fundamentos. 

 Ética e prática dos fundamentos. 
 
2.2 – ABRANGÊNCIA E CONTEÚDO DA DESCONCENTRAÇÃO E DA 

PARTICIPAÇÃO. 

 Concentração, desconcentração e tecnologia. 

 A desconcentração econômica. 

 A desconcentração demográfica e a ocupação de vazios territoriais. 

 A desconcentração do conhecimento, da tecnologia e da cultura. 

 A desconcentração política. 

 A sociedade globalmente desconcentrada. 

 As novas instituições sociais. 
 
2.3 – A COOPERAÇÃO E A SOLIDARIEDADE. 

 A hora da opção. 

 Conteúdos da cooperação e da solidariedade. 

 Modelos de cooperação e solidariedade. 
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2.4 – A MASSA DE CONSCIÊNCIA E A MULTIPLICAÇÃO DAS INICIATIVAS 
SOCIAIS. 

 As empresas de responsabilidade social. 

 Um alerta sobre os desvios do processo. 

 A sobrevivência dos sistemas (ou das megaorganizações). 
 
2.5 – A ESTRATÉGIA VIÁVEL. 

 Pressupostos da estratégia. 

 Dimensões e potencialidades do mundo emergente. 

 Mecanismos de cooperação e inclusão. 
 
2.6 – DELINEAMENTO ÉTICO – JURÍDICO DA ORDEM PÓS-TECNOLÓGICA. 

 A ética, a prática e o direito. 

 Conteúdos da ética essencial. 

 Conteúdo do direito na era pós-tecnológica. 

 Conteúdo jurídico da participação e da solidariedade. 
 
3 – O CAMINHO DA AMORIZAÇÃO. 
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PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE 

 

A Revolução do Terceiro Milênio (II). 

 

Nota explicativa 

 

1 – O SIGNIFICADO DA PROPOSTA 

 

 Participação e solidariedade x exclusão e conflito. 

 

Participação e solidariedade constituem conceitos que conformam as 

consciências e as aspirações da humanidade mais recentemente. Não só as 

aspirações, mas também a prática, ou as ações de milhões de pessoas e de 

grupos sociais no mundo inteiro. Este fenômeno em contínuo crescimento, a 

que chamarei adiante massa de consciência, deverá conformar o futuro como 

alternativa para a sobrevivência da humanidade – o inevitável e irreversível 

caminho da espécie humana. 

Por que as estruturas sociais e suas instituições - a economia, a política, 

as relações entre as nações - contrariando essa consciência global, ou massa 

de consciência, hão de continuar a organizar-se pelo egoísmo, a competição, a 

concentração ou a acumulação, gerando a exclusão, a insegurança e o 

conflito? 

Superar tal contradição é o desafio extremo desta passagem civilizatória, 

da era industrial, de que viemos, para a era pós-tecnológica, a que chegamos. 

Não é sustentável manter esta contradição entre a tendência da história, ou da 

evolução humana, expressas na massa de consciência, e a realidade que 

alguns pretendem manter, valendo - se dos meios tecnológicos, das 

universidades, dos sistemas globais e dos formadores de consciência, ou de 

opinião, os quais condicionam e manipulam o pensamento e os 

comportamentos humanos, ameaçando impor à humanidade o pior dos 

totalitarismos: uma ditadura global, representada pela castração da capacidade 

de análise crítica e formulação alternativa das pessoas e das culturas. Orwell 

não tinha razão por inteiro: a ameaça da ditadura global, que pesa sobre a 
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humanidade, é bem pior do que a que ele previa e anunciava, quase uma 

centena de anos antes que ela viesse a ocorrer – o homem dominado pela 

máquina, o olho implacável a penetrá-lo sem limites de território, culturas, 

ideologia, ética ou intimidade. 

 

 Humanização da sociedade – A revolução do terceiro milênio. 

  

 Alguns leitores (desses que estão fazendo a massa da consciência) do 

livro Humanização da sociedade - a REVOLUÇÃO DO TERCEIRO MILÊNIO, 

que publiquei em 2001*, no alvorecer desta nova era, a era pós-tecnológica, a 

qual chegou como imposição e exigência dos avanços da tecnologia, tiveram 

dificuldade de identificar, em meio a gráficos, números e tabelas, o essencial da 

proposta nele contida.  

 Resolvi, por isto, retomar o tema daquele livro, atendo-me agora a seu 

conteúdo essencial e deixando para os que desejarem aprofundar-se em 

números e tabelas comprobatórias, a paciência de retornar a ele, 

independentemente de algumas partes e um mínimo de números que 

transcrevo, os quais me pareceram suficientemente elucidativos para os 

objetivos deste livro. 

Desta forma, PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE pretende ir direto ao 

assunto, ao encadeamento das idéias e conceitos que dão forma à proposta.  

Este propósito de ater-me diretamente ao essencial começa pelo título do 

livro, que resume tudo, embora possa não agradar aos marqueteiros e 

desobedeça à ditadura das regras do sucesso, que tem tido no vazio de idéias 

e de sentido, um de seus lamentáveis - porque desumanos, caminhos. 

PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE resume os fundamentos éticos da 

sociedade pós-tecnológica a serem operacionalizados. O subtítulo repete o 

titulo do livro anterior – a Revolução do Terceiro Milênio (II), na certeza de 

que não há outro rumo além dessa revolução para viabilizar a nova civilização, 

da era pós-tecnológica, ou a realização da suprema vocação da espécie 

 

* A Revolução do Terceiro Milênio – do Autor – Ed. Litteris – R. Janeiro – 2001. 
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humana, incluída sua sobrevivência, por causa da dimensão do poder 

alcançado pela tecnologia. 

Mais do que um livro para ser marquetizado, portanto, PARTICIPAÇÃO E 

SOLIDARIEDADE  é um livro para ser pensado e operacionalizado. 

 Há milhões de pessoas no mundo que buscam respostas na reflexão. Elas 

também são parte da massa de consciência, e chamadas a modificar o 

processo e a operacionalizar a mudança. 

Esta é a essência do processo: caminhar do conflito, da concentração e da 

exclusão para a cooperação, a desconcentração, a solidariedade e a 

participação e assim chegar à convergência, ou à síntese: a sociedade 

humanizada, a caminho da amorização, a que se referia Teilhard de Chardin*. 

Este - o da convergência, expressão ampla, entre os homens, da atração 

universal que rege o Universo, é um princípio geral da natureza, e não pode ser 

diferente na espécie humana ou na realização da natureza do homem, parte 

que é - o homem - da natureza e de seus processos. No homem, entretanto, a 

atração universal, ou a convergência, toma a dimensão do amor e da liberdade 

– por causa da consciência.  

Os rumos atuais dos processos humanos – no entanto, que continuam 

embasados na prepotência, na dominação e no conflito, ou seja, na competição 

e na concentração, gerando a exclusão, contrariamente ao sentido da 

convergência e do amor, vêm embutindo na necessária harmonia do processo, 

desequilíbrios em excesso, e esses excessos podem levar os processos 

humanos à ruptura, porque o desequilíbrio extremo, em toda a natureza, é 

insustentável. E não há de ser diferente nas coisas humanas. 

Mas é sempre tempo de refazer, ou reordenar as tendências. 

Participação e Solidariedade constitui uma reflexão, no rumo de refazer 

as tendências, para que, ao invés da ruptura, ao final se prossiga no rumo da 

sustentabilidade dos processos humanos – o equilíbrio e a harmonia do homem 

consigo mesmo, com seu meio e com o Universo, mesmo porque o excessivo 

poder, ou a dimensão das coisas, que a tecnologia lhe pôs nas mãos, não mais  

 

*Chardin – Teilhard, O Fenômeno humano – AGIR, 1954. 
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permite o desequilíbrio, sob a ameaça da ruptura global. 

Este, e só este, é o caminho da convergência, e, portanto, do amor, ou da 

sobrevivência, neste momento em que o homem descobriu instrumentos 

capazes de destruir o mundo e dispõe deles, não só no sentido material, mas 

no sentido amplo e global, ou civilizatório. Este é o rumo necessário para se 

construir a civilização pós-tecnológica. 

 

2 – O DESCOMPASSO DO PROCESSO.  

 

 A massa de consciência. 

 

 PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE são, pois, sentimentos, 

aspirações e conceitos que a cada dia crescem no coração e na consciência 

das pessoas e dos povos, como também no agir das pessoas e de inúmeras 

organizações sociais que as congregam. 

A questão é operacionalizá-los nas instituições – instituições políticas, 

econômicas e sociais, de modo a transformá-los em instrumento de mudança, 

para tornar as instituições coerentes com as aspirações e com a referida 

consciência. Essa transformação, que tornaria as instituições coerentes com a 

consciência da humanidade em seu processo evolutivo, ou com a massa de 

consciência global, constitui uma proposta radical. Radical no sentido de que, 

para que a participação e a solidariedade se tornem prática das instituições e 

de suas relações, há necessidade de se promover a mudança pela raiz. 

Mudança de formas de consciência, de conceitos, de estruturas sociais e de 

relações humanas que, herança do passado, ainda continuam organizando a 

sociedade e seus relacionamentos. Essa mudança deve atingir pessoas, povos 

e nações, bem como os Estados, que as organizam e representam. 

A mudança parece, ou efetivamente, deve ser tão grande, porque, muito 

pouco, ou nada mudou nos princípios que regem essa organização e esse 

funcionamento da sociedade, como foram formulados antes que ocorresse, a 

partir da metade do século passado, a grande revolução tecnológica.  

No entanto, é necessário acentuar que esta revolução tecnológica mudou 

radicalmente as condições, as circunstâncias e os instrumentos disponíveis de 

convivência humana. Porque os princípios que regem esses processos não 
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foram modificados, tornaram-se inevitáveis a disritmia e o desequilíbrio que 

sobrevieram, como ameaça de ruptura, à sua continuidade. Por causa desta 

disritmia e para superar esses desequilíbrios, a mudança terá que ser radical. 

A eletrônica, a química fina, a nova física, a penetração no âmago da 

matéria, o átomo, a engenharia genética e a biologia precipitaram, em 

curtíssimo espaço de tempo, o surgimento de um mundo novo – a globalização 

e a mudança como processo, realidades, que pouca, ou nenhuma semelhança, 

ou relação, guardam com o mundo do passado. 

Em contraposição, os fundamentos que continuam presidindo a 

organização e os relacionamentos humanos, nesta nova realidade da 

sociedade pós-tecnológica, continuam sendo os mesmos da era pré-

tecnológica, os ultrapassados tempos da primeira Revolução Industrial: esses 

fundamentos se resumem na competição e na concentração, como forma de 

domínio e de sobrevivência dos mais fortes, como ocorre na natureza primitiva 

(sem consciência), excluindo do processo os competidores mais fracos - ou 

simplesmente, os que não dispõem de meios equivalentes para competir, 

concentrar e competir. Trazidos para a era pós-tecnológica, esses 

fundamentos, além de exacerbar o processo de exclusão dos mais fracos, ou 

mesmo dos mais fortes, porém, menos competitivos, mantêm no campo ético, 

como pressupostos, o egoísmo, o conflito, a guerra, o domínio e a 

dominação, isto é, se contrapõem às aspirações universais, as quais 

caminham no rumo da busca do equilíbrio global, da consciência em 

harmonia, ou seja, da paz, da participação, da solidariedade e do amor. 

Quer no campo prático, quer no campo ético – (conceitos, que são 

inseparáveis), esses fundamentos – o egoísmo, o conflito, a competição, a 

concentração e a exclusão, que causam o domínio de uns sobre os outros – os 

velhos conceitos de dominantes e dominados, não são compatíveis com o 

mundo da dimensão e da velocidade que a nova tecnologia inseriu no processo. 

Estes aspectos serão detalhados no decorrer deste livro. 

 

 A transição civilizatória. 

 

 Transição civilizatória, pois, significa isto: referindo-se aos 

fundamentos da organização social, não é uma proposta de superfície - como, 
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digamos, a terceira via, o neo – socialismo ou o neocapitalismo, ou qualquer um 

dos diversos neo que estão na moda, ou na mídia, sem muita análise crítica, 

colocados como remendo sobre um processo em deterioração,.  

 No contexto da mudança civilizatória a que chegamos, da era industrial, 

ou pré-tecnológica, para a era pós - tecnológica, essas expressões 

equivaleriam a se  

falar, no contexto de outras transições civilizatórias, em neofeudalismo, na era 

industrial, ou neotribalismo, no tempo dos antigos impérios, só para 

exemplificar. 

Perceber que este momento por que passa a história constitui um 

processo de transição civilizatória é fundamental para a compreensão do que 

está acontecendo no mundo, assim para  se alcançar o sentido desta proposta. 

Não concordarão com esta dimensão, ou não a entenderão, os que forem 

incapazes de se libertarem dos conceitos já referidos, que fundamentam, ainda, 

a atual organização da sociedade e da convivência humana, herdadas da era 

pré-tecnológica. Também não entenderão esta dimensão os que não 

incorporam a seus conceitos, a idéia de processo, ou de história, de tempo, ou 

de espaço, condicionados que estão a números e quantidades, e às estruturas 

imóveis e estratificadas, ou apenas a fatos e conjunturas, como se a realidade 

fosse constituída de fatos e conjunturas e não de processos*. 
 

 * A esta altura cabe uma advertência para prevenir enfoques reducionistas, ou 
simplistas, que os especialistas costumam fazer a toda idéia alternativa à sua própria ortodoxia 
e a seu ângulo de ver e interpretar realidades amplas e complexas. Refiro–me especialmente 
aos que conduzem a sociedade, ou o processo humano, como se ele se resumisse, ou 
reduzisse, a uma contabilidade de boca de caixa, ou a socorrer os excluídos pelo sistema. 

Esta proposta não questiona a necessidade da estabilidade da moeda, ou do equilíbrio 
financeiro dentro do processo global de mudanças, como não questiona a necessidade de 
programas emergenciais, ainda que na dimensão da luta contra a fome, distribuição de cestas 
de alimento, ou de campanhas de natal sem fome, ou da criança feliz e outras iniciativas 
semelhantes, desde que não sirvam apenas para consolidar o status quo, ou amortecer as 
consciências.  

O que se questiona é se essas políticas são suficientes para promover a mudança, ou 
reequilibrar o processo. 

Sobre a primeira hipótese especificamente, se questiona se o caminho do equilíbrio de 
caixa só pode ser obtido através de juros extorsivos e da especulação do mercado financeiro, 
no contexto da economia virtual, especulativa, e se, como afirmam, esta é a única alternativa. 

Óbvio que não é. Há uma certa preguiça mental nesta postura, ou vácuo de idéias, como 
diz Thomas Skidmore, o conhecido “brazilianist”. 
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  Enfim, também não entenderão a proposta os que não alcançam o significado 

do conceito de civilização, mas reduzem o conceito do ser humano, de sua 

consciência e de sua história, ao lucro, à acumulação do que quer que seja e à 

dominação, ou ao controle do mundo, ou de parcelas dele, o que é um 

reducionismo em geral de conseqüências trágicas para a espécie humana. 

Esses não alcançaram perceber, ainda, o significado da vida, o dom da 

qualidade de vida, o sentido de viver e conviver em dimensão humana – o 

sentido da vocação da espécie humana, que a massa de consciência está a 

despertar e expandir mais e mais, a cada dia. Para esses, como para os 

animais, se assim se pode dizer, não há sentido, ou vocação, no ato de ser e de 

existir.  Embora, inclusive para os animais, como para toda a natureza, haja um 

sentido. 

        Apesar desses, a transformação vai ocorrer, por um imperativo da própria 

tecnologia, ou como saída inevitável para a sobrevivência da espécie humana. 

Melhor seria que acontecesse pela consciência e pela vontade dos homens, à 

luz da percepção integral do processo, sobre a qual se debruçasse sua 

consciência ética, fruto da conformidade do que é e do que deve ser, ou seja, 

da natureza de cada componente do processo, no estágio, ou no estado em 

 

________________________________________________________________ 
 
A obtenção do equilíbrio financeiro poderia ser viabilizada pelo uso racional, econômico e 

sustentável dos imensos recursos naturais do país, no caso brasileiro, ou do Planeta, recursos 
potenciais muitas vezes desconsiderados, sobretudo nos países excluídos, pelas próprias 
condições de exclusão da população e das pessoas. Existem recursos financeiros no país e no 
mundo, para esta forma alternativa de gerar equilíbrios, inclusive financeiros, através de 
políticas e projetos em favor do mesmo Planeta, do País ou do Mundo.  

Em resumo: a estabilidade financeira é necessária e importante. 
Mas por si é insuficiente e pode consolidar a manutenção da fome e da exclusão, como 

está sendo em ritmo crescente, no Brasil e no mundo, – pois a questão financeira não é uma 
equação, como costuma ser denominada, mas apenas um termo da verdadeira equação que é 
o homem ou a sociedade: constitui um enorme equívoco pretender ajustar o termo à custa do 
desarranjo da equação, como se vem pretendendo. 

Raciocínio semelhante aplica-se à questão de socorro aos excluídos através de projetos 
emergenciais -foi citado, como exemplo, o combate à fome. É necessário. Mas, caso não se 
questione o modelo – e não se modifique o modelo – que produz a exclusão e, portanto a fome, 
tira-se água do tanque a conta – gotas, enquanto as torneiras continuam jorrando a miséria, a 
exclusão e a fome em dimensão dobrada à fome que se pretende zerar, à miséria que se quer 
combater e à exclusão que se imagina eliminar. 
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que ele está, e na percepção de como deve transformar-se para continuar fiel à 

sua natureza.* 

É por isto tudo que a transição civilizatória significa uma mudança radical, 

pois a participação e a solidariedade – fundamentos éticos da era pós – 

tecnológica e expressão da massa de consciência, não se viabilizam enquanto 

a ordem ou a organização social girarem em torno da competição e da 

concentração, impulsionadas agora pela dimensão e pela velocidade da 

tecnologia. Exatamente, a esses fundamentos de dimensão ética, é necessário 

dar-lhes novos instrumentos ou mecanismos operacionais, capazes de tornar a 

organização da sociedade coerente com suas aspirações ou sua consciência.  

 
*Este livro parte de pressupostos filosóficos, da filosofia concebida como ciência de 

absoluto rigor metodológico, na busca de identificar a natureza dos fenômenos e seu 
funcionamento, diferentemente do limitado entendimento dos que, menos afeitos ao uso desta 
ferramenta, necessitam dessa explicação. 

A natureza não é feita de especialidades. 
A natureza é feita de um conjunto de especialidades – e isto é muito diferente. Essas 

especialidades se estruturam entre si, de forma interdependente, e desempenham funções 
complementares e necessariamente harmônicas. A natureza, portanto, é um todo, um 
complexo, ligado por absoluta osmose, e constitui, dessa forma, um organismo. Também a 
natureza social é um organismo. 

Quando uma especialidade toma o lugar do conjunto, ou desconhece o conjunto – ela 
atropela o todo, o processo, desestruturando-o e rompendo-o. 

Assim, quando a economia toma o lugar do todo da sociedade (o termo toma o lugar da 
equação), atropela a ética, distorce o direito, desestrutura a sociedade e vice-versa, ou seja, 
quando a parte toma o lugar do todo, se transforma em fundamentalismo, seja religioso, 

cultural, econômico, ou político, como também está em voga, ameaçando a humanidade. 
Por esta razão, deve existir a ciência da especialidade, mas ela deve subordinar-se à 

ciência do todo ou integrar-se a ela. A cada especialidade cabe identificar suas 
complementaridades, suas interdependências, como forma indispensável para construir a 
harmonia e a viabilidade das partes. 

Na raiz maior desta ciência da natureza das coisas e dos processos, está a filosofia, 
como ciência e não apenas como prática, como ciência metodologicamente definida, que busca 
identificar a natureza e as interações das partes que formam a complexidade, o conjunto. 

Este livro, ou esta interpretação e proposta de estruturação e funcionamento da 
sociedade, no estágio a que chegou a história, ou a evolução humana, o estágio da era pós – 
tecnológica, tem por fundamento a natureza das coisas e dos processos e o processo de 
evolução do homem e das coisas. 
        A análise das especialidades é apenas a verificação de suas identidades com a natureza, 
ou seus desajustes, bem como a definição dos caminhos para maximizar sua 
complementaridade e interdependência harmônica. 

Esta é a única forma de encontrar os caminhos de viabilizar o processo. 
Sei que alguns preferem conceber o processo como conflito (ou guerra), condicionamento 

e domínio (ditadura), ou, simplesmente, desorganização (caos) e competição (sobrevivência do 
mais forte). Citam o passado, em defesa. Contraponho a evolução do processo e seu 
componente consciente – o homem. Contraponho o presente e o salto da 
tecnologia.Contraponho o futuro – o destino, e a vocação da espécie humana. 
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 A ameaça da ruptura. 

 

Hão de levar à inevitável ruptura do processo as dimensões e as 

conseqüências da manutenção da disritmia entre, de um lado, os níveis 

alcançados pela tecnologia e, de outro,  os princípios que continuam a 

organizar (ou desorganizar) a convivência humana; ou a oposição entre os 

sentimentos, as aspirações e a massa de consciência em formação, em relação 

à organização (ordem) atual, que é mantida, ou imposta à humanidade,. Aliás, 

outras rupturas já ocorreram no passado, mas há uma diferença entre elas e a 

ruptura que ameaça agora o processo. 

 No passado, as rupturas eram localizadas no espaço e diluídas no 

tempo, em milênios ou séculos. A ruptura atual, se ocorrer, consideradas as 

características e a dimensão da tecnologia que a impulsiona, será, ou poderá 

ser, instantânea e global. 

        Esta é uma consideração essencial, que torna a atual ameaça totalmente 

diferente em relação ao passado, e, de conseqüências inimagináveis em 

relação ao futuro. 

        Eu não diria que, como exemplos ou sinais do advento, ou das 

características desta ruptura, poder-se-iam propor considerações em torno do 

atentado que destruiu as Torres do Comércio Mundial de Nova York, ou a 

agressão ao Pentágono ou, por pouco, à Casa Branca, símbolos e sede do 

aparente poder mundial e colunas básicas que sustentam a organização atual. 

Nem diria que são sinais, as reações, em mesmo nível e dentro dos mesmos 

conceitos, do presidente americano George Bush - czar do último dos impérios, 

ao declarar contra o terror, o terror da guerra, ou ao pretender, numa visão 

maniqueísta, condenada já no início da Idade Média, dividir os povos entre bons 

e maus, bandidos e mocinhos, como nos filmes de faroeste, que devem ocupar 

a memória cultural de sua adolescência, inspirando-lhe a veleidade de poder 

controlar o mundo e a história. Todos os últimos imperadores da história 

pensaram e agiram dessa mesma forma, e sempre foram os últimos. 

No entanto, cego às lições da história, o sistema vigente manterá, ou 

tentará manter o controle do processo até a ruptura, se a massa de 

consciência, racionalizada num esforço comum e criativo de gerar a nova 

civilização, não conseguir reverter o processo a tempo. 
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Os sinais da ruptura, no entanto, antecedem o episódio 11 setembro de 

2002 – com o qual se inaugurou o terceiro milênio. Estes sinais estão nos 

quase 3 bilhões de seres humanos excluídos dos benefícios e da riqueza 

trazidos pela tecnologia, boa parte deles sem acesso sequer aos direitos 

básicos de alimentar-se, ter saúde e viver. Tal fato se torna tanto mais grave, 

quando se sabe que, a continuar o modelo atual de concentração e exclusão, 

esse número poderá dobrar nas próximas décadas.  

Os sinais de ruptura estão presentes também na destruição dos recursos 

naturais do Planeta e na rápida degradação de seu equilíbrio ecológico; estão, 

sobretudo, na consciência humana afrontada, cuja massa cresce até o 

momento em que, de alguma forma, ocorrerá a quebra do equilíbrio, e a ruptura 

será inevitável.  

Não é importante a forma como a ruptura poderá ocorrer, e nem é objetivo 

deste livro imaginá-la. Fica para os romances, filmes de ficção ou para os 

diletantes exercícios de futurologia. Mas estaremos correndo em direção à 

ruptura, se não formos capazes de reverter o processo, colocando o homem 

num outro patamar, ou estágio de sua história, ou da história de sua evolução. 

Aliás, para os que assim a interpretam, a quebra do equilíbrio, ou a ruptura 

do processo produzirá a síntese dos contrários ora em conflito: os 

concentradores e os excluídos, os que dominam e os dominados, os abastados 

e os miseráveis, povos, habitantes da terra, ou simplesmente pessoas.  

Porém, não é esta a hipótese, deste livro, pois a questão é saber se 

haverá tempo ou condições para a síntese, em face da dimensão e da 

velocidade do processo e dos desvios que se vêm  acumulando. A verdade é 

que a síntese poderia ser antecipada pela operacionalização dos anseios 

da massa de consciência global, ou pela vontade dos homens, e não, 

simplesmente, como fruto da dialética da história. 

 

3 - A questão metodológica. 

 

 É de supor-se, no entanto, que não só a tecnologia tenha evoluído, ou 

que a evolução seja um atributo apenas aplicável às coisas. Na verdade, na 

ponta do processo evolutivo está, ou deveria estar, o homem. É de supor-se, 

também, e em conseqüência, que o homem tenha evoluído, ou possa evoluir, 
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mais que as coisas e seja capaz de promover a mudança, superando, a tempo, 

o conflito e evitando a ruptura, ou a explosão. É possível, nessa perspectiva, 

que a consciência do homem supere a dialética das coisas. 

Este é o sentido e a razão de ser desta proposta. Lógico, ela se contrapõe 

ao "status quo" e incomoda aos beneficiários da manutenção do atual "status" e 

a todos aqueles que se recusam a pensar alternativamente, seja por medo, ou 

porque "pensar dói", na percepção poética de Fernando Pessoa. 

Somam-se a essas razões, a resistência dos donos dos sistemas e o seu poder 

de limitar espaços essenciais ao debate de toda proposta alternativa, na mídia 

ou nos meios predominantes ou acomodados, inclusive nos meios acadêmicos, 

que, freqüentemente, se recusam a pensar. Os espaços para a reflexão e o 

debate poderão ser pequenos, e nem faltarão argumentos para apequená-los, 

porque argumentos, se não os há, fabricam-se, nos ensina La Fontaine em 

suas reflexões sobre as relações entre o lobo e o cordeiro – entre o mais forte e 

o mais fraco.          

        Alguns hão de dizer, também, que a proposta mistura filosofia, sociologia, 

política, economia, psicologia, ética e até religião, ou, no mínimo, mística ou 

metafísica. 

A afirmação é verdadeira, em termos. É verdadeira na medida em que a 

realidade se constitui também desta mistura. Toda a análise que não "misture", 

ou considere, todos os componentes da realidade, é parcial. O que se exige, 

porém, é que a “mistura” não fuja ao método científico, o qual permite separar 

os componentes e ordená-los depois. Há, portanto, o momento de separar as 

coisas, como método, e o de “misturá-las”, como síntese, ou resultado. A 

realidade não é parcial, segmentada, como costuma ser tratada pelos 

especialistas. Também não é apenas uma soma, ou justaposição das partes 

segmentadas. Os economistas tratam a economia como se ela fosse a 

sociedade e pretendem construir a realidade neste pressuposto. Atitude 

semelhante adotam, com a mesma freqüência, sociólogos, filósofos, políticos, 

psicólogos, místicos ou santos; os santos também, por que não? É a tendência, 

pouco científica, de transformar o termo em equação. 

Quando essas perspectivas não são juntadas para formar a síntese – a 

realidade “misturada” – essência do que se tem chamado de visão holística, a 

realidade a que se chega pode-se tornar, ou efetivamente se torna, distorcida, 
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dissonante – conflituosa; as diversas perspectivas tornam-se mutuamente 

exclusivas, ou excludentes; a sociedade, ou a convivência humana, tende a 

desagregar-se, entrar no caos, ou no conflito. Tudo indica que isto está 

acontecendo na raiz das crises que afetam o processo;  e, assim,  na raiz das 

incertezas e das buscas, ou perplexidades, sobre o futuro da humanidade, ou 

de suas partes. É que faltam as sínteses – ou a “mistura” ordenada da 

realidade. 

Por isto, não é a proposta que mistura tudo. A realidade é "misturada", 

harmoniosamente misturada. E, ai das propostas que, considerando a realidade 

no seu todo, ou no conjunto das partes que a compõem, não forem capazes de 

promover a síntese, ou a harmonia, ainda que não sejam especializadas as 

propostas, em cada parte. 

O modelo atual de organização e funcionamento da sociedade e de suas 

instituições não está sendo capaz dessa harmonização, porque a aparente 

exatidão de cada parte tem sido obtida à custa da exclusão e da desarmonia 

dos componentes do todo. Assim a ética, assim a política, a economia, as 

relações e a convivência humana, que, ao apresentarem seus modelos 

especializados como se fossem o todo, provocam desarmonia na orquestra, por 

melhor que toquem seu próprio instrumento. 

Apesar dessas ameaças, o debate de novas perspectivas deverá 

prevalecer nas universidades - por pressuposto, centros do pensamento 

analítico e sintético, capaz de gerar a inovação; nas igrejas também, por 

pressuposto, consciências da sociedade; entre os líderes políticos, sensíveis, 

por função, em perceber o momento, capazes de captar os rumos e as 

aspirações, e instituir ou institucionalizar as mudanças, acima dos pequenos e 

imediatos interesses que inspiram a ação de alguns; sobretudo há de 

prevalecer, entre os comunicadores, com o imenso poder, que têm, de 

manipular os meios de comunicação.  

Nas mãos desses, ou dos que têm visão global da sociedade e de seus 

processos, está a alternativa da mudança. Tenho fundadas esperanças de que 

o debate abra as portas dos meios de comunicação, da mídia, das igrejas, das 

universidades, e que faça evoluir a proposta de ação ora  firmada. 

 

4 - AS ORIGENS DA PROPOSTA. 
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 A proposta de “PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE” não surgiu de si 

mesma. Ela surgiu de dezenas de momentos de aprendizagem, na leitura, no 

acesso à comunicação, no ouvir pessoas, dezenas, centenas de pessoas, e nas 

universidades, nos congressos, nas mídias. Nasceu de seminários, palestras e 

reflexões, no longo aprendizado da vida, na reflexão de cada dia, no diálogo e 

no debate. A verdade está disseminada em toda parte, e, por isto, é longo o 

caminho de encontrá-la, racionalizá-la e colocá-la a debate, para se atestar sua 

consistência.  

Originalmente, no entanto, esta proposta de organização da sociedade  

começou a tomar forma há mais de 20 anos, quando publiquei, em torno do 

tema, o livro: A IDADE DO HOMEM - Fundamentos para uma nova Ordem 

Social*, todo ele embasado em princípios coerentes com as transformações 

trazidas pela revolução tecnológica, a desconcentração e a cooperação, ou a 

consciência ética universal – a participação e a solidariedade. A concepção 

inicial aperfeiçoou-se lentamente, em trabalhos sucessivos, buscando formas e 

propiciando debates,muitos debates que, na discordância e na concordância, 

fizeram-na evoluir.  

        Antes, as idéias iam nascendo e tomando contorno desde o curso de 

filosofia iniciado no Seminário de Viamão e concluído na PUC, ambos no Rio 

Grande do Sul, com intensa participação na vida política e estudantil; depois, no 

Estado de Sta. Catarina, especialmente na concepção e direção, por 13 anos, 

da Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, FESSC, hoje Universidade 

do Sul de Santa Catarina – UNISUL, nas aulas ali ministradas, no contato com 

jovens, alunos, mestres e professores, na direção de uma Instituição onde era –

e é – grande a dimensão humana. 

Assinalo especialmente o que escrevi em Proposta Constitucional para 

uma Nova Sociedade, em 1987**, e Reflexões sobre a Educação***, em 

1989, em sua parte introdutória. 

No ano 2001, publiquei Humanização da Sociedade: A REVOLUÇÃO  

DO TERCEIRO MILÊNIO*. Esse livro consolidou o longo processo de 

evolução da interpretação do processo humano e da vida em sociedade, 

sintetizados e complementares, agora, em PARTICIPAÇÃO E 

SOLIDARIEDADE, a Revolução do Terceiro Milênio (II). 
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Espero que esta síntese, longamente buscada, ou construída, possa consolidar 

definitivamente a proposta, não só pelos debates havidos, pela experiência 

multiplicada e pela reflexão contínua, mas, sobretudo, pela evolução do 

processo que vem ocorrendo no mundo, neste final de século e início de 

milênio. Nesta evolução têm-se confirmado as tendências 

___________________________________________ 
* do Autor – A Idade do Homem – Ed. Almed, São Paulo, 1982. 
 
** idem    – Proposta Constitucional por uma Nova Sociedade – Mercado Aberto, Porto 

Alegre, 1987. 

***idem – Reflexões sobre a educação – Editora da UFSC, Florianópolis, 1989. 

denunciadas nesses 20 anos, o que indica, exatamente por isso, a 

urgência e a necessidade de que todos, cada um em seu espaço, se debrucem 

sobre o passo civilizatório e tragam sua contribuição ao processo.  

A análise, os números, as alternativas estão lá, em "A Revolução do 

Terceiro Milênio", e alguns números, como suas análises, foram transcritos, 

porque a evolução do processo e os referidos debates só fizeram convalidá-los.  

Em PARTICIPAÇÃO E SOLIDARIEDADE – A Revolução do Terceiro 

Milênio (II), acentua-se a afirmativa de que esta é a Revolução que falta 

fazer, e, por isto, aquele título é repetido. O texto quer seguir somando com  

mais consciências, com outras propostas e com todos aqueles que unem 

aspirações e vontade de construir um mundo alternativo voltado ao futuro; uma 

civilização adequada ao processo de evolução que nos trouxe à era pós-

tecnológica  - o novo milênio: um mundo humano, participativo e solidário, 

diferente do mundo que nos ameaça. 

Afinal, é o amor (a atração e a complementaridade e, não, a repulsão, ou o 

conflito) que move o sol e todas as estrelas - na percepção poética de Dante 

Alighieri. Por que não há o amor, também, de mover a espécie humana, 

consciência que é, o homem, do Planeta e, quem sabe, do Universo? 

Osvaldo Della Giustina 

Brasília, 2004. 

_____________________ 
 

 

* do Autor  – A Revolução do Terceiro Milênio, Ed. Litteris, Rio de Janeiro, 2001 
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   PARTE I 

 

DA NATUREZA ESSENCIAL DOS PROCESSOS HUMANOS. 

 

1 - A VISÃO ANTROPOLÓGICA. 

 

 

1.1 – O PROCESSO EVOLUTIVO: COMPLEXIFICAÇÃO E LIBERDADE. 

 

 Toda evolução é um processo que parte do simples para o 

complexo. 
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Este caminho, já o ensinara Teilhard de Chardin, dedicado ao estudo do 

homem e de suas origens, em sua obra essencial – O Fenômeno Humano, 

concluída em 1940  e publicada postumamente, em 1951 

Deste princípio se deduz que, quanto mais complexo um ser, tanto mais 

alto situa-se na escala evolutiva. Isto ocorre com todos os componentes dessa 

escala, ao nível físico, biológico, psicológico ou espiritual. Na verdade, à medida 

que ocorre o processo de complexificação, tanto mais se aproxima o ser da 

multiplicidade de funções, de relações e de organização e, portanto, de maior 

abrangência, ou perfeição. 

Este caminho para a perfeição, no entanto, somente ocorre à medida que 

ocorra, paralelamente, a organização da complexidade. Se não ocorrer esta 

organização paralela, o crescimento da complexidade leva ao caos. O caos, isto 

é a desorganização dos componentes do ser, significa a negação do 

funcionamento harmônico do todo, ou da complementaridade das partes e, 

portanto a morte. Alguns admitem (pode até ser) que a morte, ou o caos, é a 

condição, ou o recomeço da vida. Mas não parece que este seja um caminho, 

ou uma passagem necessária. 

A ordenação da complexidade ocorre, nos seres inanimados, de forma 

muito primitiva, até porque é mínima sua complexidade. No seres vivos, esta 

ordenação começa a ser mais complexa. O crescimento da complexidade 

origina alguma forma de reação, ou impulso vital, voltado à sua própria 

organização e, portanto, à preservação da vida. A vida, que decorre desta 

organização, constitui um degrau superior à simplesmente organização física, 

ou mecânica. A esse impulso vital pode chamar-se instinto, por não ser, ainda, 

um fenômeno consciente, suficientemente complexo e, por isto livre. Por isto, 

também, é repetitivo e necessário, e, por não admitir múltiplas alternativas, ou 

opções, em suas formas de relação, ou de reação, não é livre. Não sendo livre, 

não se caracteriza como um ato consciente, ou humano, mas apenas 

fisiológico, na esfera da biologia, ou da fisiologia, a quem cabe explicá-lo. 

No ser humano, à organização física, ou mecânica da natureza, e ao 

instinto, ou às razões fisiológicas, soma-se a consciência, ou o conjunto das 

faculdades que a integram - a inteligência, a percepção, o sentimento, a 

emoção, que tornam o processo de ordenação da complexidade um processo 

livre. Aí, a mesma causa não produz necessariamente o mesmo efeito, mas 
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admite diversidade de alternativas, por causa da complexidade e da ação da 

consciência exercida sobre ela, permitindo escolhas alternativas. O processo 

humano torna-se, pois, um processo livre, por ser complexo e consciente. 

Assim, deste processo decorre que, quanto maior for a complexidade de 

um ser, tanto maior o número de elementos, ou de alternativas, ou facetas de 

cada elemento que podem ser justapostas ou ordenadas de forma diferente. 

Este princípio tanto se aplica aos elementos orgânicos, psicológicos, sociais, 

como  aos conceituais. Ou seja, pode-se dizer que, quanto mais complexo for o 

ser, tanto mais livre, ou tanto mais dispõe de condições para o exercício da 

liberdade, por causa da consciência que atua sobre a diversidade. Pode-se 

dizer também que, assim concebida, a liberdade torna-se busca, aspiração, 

meta ou objeto do processo evolutivo. Tudo o que é simplificado, 

estandardizado, único, contrapõe-se à liberdade. A busca da complexidade 

ordenada torna-se, assim, a vocação do homem, dele e de todo o processo 

evolutivo, do qual participa toda a natureza. De outra parte, tudo o que contraria 

a complexidade, contraria a natureza. 

Em resumo: a liberdade inexiste no campo da física; condiciona-se ao 

instinto no campo dos seres apenas vivos e só se realiza plenamente nos seres 

humanos - por causa da extrema complexidade e da consciência, atuando 

sobre a complexidade. Há, conseqüentemente, uma dimensão ética, por causa 

das escolhas, ligada à essência do processo humano. Também no processo de 

construção da sociedade, ou da civilização, enquanto construção humana.   

Toda evolução é, em conseqüência, um caminho para a liberdade. 

  

 Pode-se dizer, também, em conseqüência, que, da mesma forma como 

o caminho da evolução é o caminho da complexidade, o caminho da evolução 

é também o caminho da construção da liberdade. O corolário disto é que 

tudo o que simplifica a complexidade, tudo o que unifica e estandardiza, 

constitui um retrocesso no processo evolutivo, por que limita as 

dimensões da liberdade. 

Este entendimento essencial guarda um paralelismo com a visão 

antropológica de Teilhard de Chardin – volto ao antropólogo francês que 

dedicou-se durante décadas ao estudo da evolução do homem em suas 
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origens. Teilhard de Chardin figura o processo de evolução como uma seta que, 

jogada no começo, do ponto Alpha, busca o ponto Ômega, da plenitude. 

O ponto Alpha, primitivo, se caracteriza pela desorganização e, portanto, 

pelo caos ou pela desarmonia e a violência. O ponto Ômega, onde se encontra 

a realização de todo o ser, se identifica com a harmonia, o equilíbrio, a atração 

e a consciência harmônica das partes e, portanto, a solidariedade, a paz, ou o 

amor. Neste sentido, no caminho da seta como a figurou Chardin, encontra-se o 

conceito antropológico essencial - a linha da amorização do mundo. Nem a 

paz, nem o amor, neste sentido, se confundem com a quietude ou a 

imobilidade, mas constituem a própria dinâmica do processo, fluindo de 

acordo com sua natureza, e, portanto, com menores tropeços, maior 

eficácia e melhores resultados. 

Esta visão antropológica relaciona-se, de certa forma, com a visão 

antropocêntrica, ou teocêntrica, dos teólogos ou dos livros sagrados: "todas as 

coisas foram feitas para o homem, e o homem para Deus", em Santo 

Agostinho*; Deus, amor essencial e, por isto, Criador de todas as coisas - "O 

amor  

 tende a se expandir"– criar e procriar - "amor difusivum sui", ** de Santo 

Tomás  de Aquino - ou "o amor que move o céu e todas as estrelas" ***, de 

Dante Alighieri.  

 

 

Aliás, também há um paralelismo entre este princípio de ordem filosófica, 

ou mística, e os princípios da física ou da biologia, da atração universal ou da 

harmonia orgânica. Toda natureza funciona pela força da atração da 

complementaridade, ou da convergência, não do conflito ou da repulsão. 

Por que o homem e os fenômenos humanos - a organização da sociedade, 

hão de funcionar pela desarmonia, o conflito, a repulsão? 

Não há como fugir a esse imperativo essencial da história, ou da natureza, 

seja qual for a fé, a perspectiva mística, ou os avanços da ciência - da natureza 

e do homem. Os fatos da era tecnológica – o mundo pós-tecnológico gerado 

pela tecnologia, mostram-nos que o homem, em sua forma de organizar-se, agir 

e relacionar-se, terá que se inserir na harmonia do Universo, como forma de 

sobrevivência e não apenas como imperativo ético. Se isto não ocorrer, a 
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espécie humana estará caminhando, rapidamente, para alguma forma de 

ruptura global, frustrando ou interrompendo o processo, por ter-se contraposto à 

natureza, à sua própria natureza, à natureza de seu meio, ou do universo, de 

que é parte, a parte consciente. 

 

 
* Sto Agostinho, bispo de Hipona – As confissões, séc. IV DC. 
** Sto. Tomaz de Aquino – Suma teológica, séc. XIII. 
*** Alighieri, Dante – A Divina Comédia, séc. XVI . 
 

 

 

 

 O contexto onde é possível construir a sociedade. 

  

 É neste contexto que deve ser analisada a evolução da sociedade em 

sua forma de organização e no relacionamento de seus elementos constitutivos 

- as pessoas, os grupos, as culturas, as nações, os Estados e toda sua rede de 

relacionamentos. Como no processo global da natureza, a organização social e 

seus relacionamentos também caminham do simples para o complexo, das 

estruturas simples para estruturas e relações sociais tornadas sempre mais 

complexas. Ora, é este processo que os avanços tecnológicos tornaram cada 

vez mais rápidos e mais globais.  

 Equivocadamente, no entanto, os sistemas tendem a simplificar, 

estandardizar estruturas, relações e comportamentos. Na verdade, a natureza 

do processo - o aumento contínuo das estruturas e das relações sociais, está a 

exigir um esforço equivalente, contínuo e eficaz, de reorganização da sociedade 

e de suas relações, ou seja, a reorganização dos múltiplos e crescentes 

elementos que constituem a estrutura social (pessoas, grupos, culturas, nações 

e estados) e de seus relacionamentos, para que a vida social permaneça 

harmônica dentro do pluralismo decorrente da complexidade. É este o 

pluralismo crescente, que constitui a pré-condição do exercício da liberdade, e, 

portanto, a vocação do processo evolutivo, ou da natureza que encontra no ser 

humano sua mais plena expressão – por causa da consciência, e que, por 
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isto, deve ordenar o processo de forma harmônica e equilibrada, para 

sobreviver, por causa da dimensão da tecnologia. 

Da eficácia deste esforço deverá resultar a sociedade pós – tecnológica, a 

nova civilização com que se há de entrar no Terceiro Milênio, mínima ou 

maximamente equilibrada, onde a harmonia prevaleça sobre o conflito (a paz 

sobre a guerra); o amor e a liberdade (a solidariedade e a participação) sobre o 

instinto da ganância e da concentração (a dominação e a exclusão). Esta 

mudança - ou o advento desta nova sociedade trazida como imposição da 

tecnologia, é a condição de sobrevivência do processo.  

Este o caminho da nova civilização. 

Desta forma, o homem ir-se-á progressivamente integrando na harmonia 

do universo, parte que é da natureza universal, bem como inserida estará toda 

a sociedade, enquanto expressão do homem e meio consciente em que ele vive 

suas circunstâncias, segundo Ortega y Gasset. 

Se esta integração não ocorrer, prevalecerá o caos, e o caos significará a 

ruptura do processo, a frustração da natureza – a morte, mesmo que haja o 

renascimento depois. Mas a morte poderia ser evitada. 

Em resumo, pode-se concluir: 

1. que a sociedade, extensão do homem e expressão da 

natureza, evolui como todos os processos, das formas mais 

simples para formas mais complexas de organização e 

relacionamento. Por causa da liberdade, de sua capacidade de 

criar alternativas, é preciso que o homem possa ser o autor - e 

ator - desta construção; 

2. que esta construção implica um trabalho contínuo de 

reordenação das estruturas e dos relacionamentos sociais. 

Quando isso não ocorre, ou se isto não ocorre, geram-se a 

desorganização do processo e as crises decorrentes do 

desequilíbrio estrutural – a disritmia do processo, os conflitos e 

a desestruturação da vida social, caminho para o caos, ou para 

a referida ruptura; 

3. que esse trabalho contínuo deve levar a sociedade a evoluir, 

de formas menos humanas (porque mais simples e 

conflituosas de organização), para formas mais coerentes com 
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a vocação do homem, da natureza e de todo o processo 

evolutivo, o que quer dizer,  de formas simples para formas 

mais complexas e ordenadas, por isso mais harmoniosas, 

cooperativas e participativas - mais livres – de organização. 

Este processo pode denominar-se também o caminho da 

liberdade, ou da amorização do mundo, a forma de 

superação do conflito, da ruptura e do caos, substituindo-o 

pelo equilíbrio estrutural* – o caminho da  segurança e da paz. 

A tarefa exige uma visão integral, ou holística, do mundo, meio em que o 

homem habita e extensão dele mesmo, ou do qual o homem é, ele mesmo, 

parte - a parte consciente. Construindo a sociedade, inserindo – se na natureza 

que o rodeia, ou no universo de que é parte, o homem estará construindo e 

preservando parte de si mesmo. 

Creio que não é outra a interpretação que podemos dar a Ortega y 

Gasset, quando ensina que o homem é ele mesmo e suas circunstâncias: eu 

somos nós - isto não é um paradoxo; eu sou eu, e os outros (as outras coisas) 

são os outros –isto, sim, seria um paradoxo. 

 Tal construção harmônica, sempre que não aconteceu na história,  

determinou a  ruptura como conseqüência, custando um preço muito elevado 

para  

 

a sociedade, em termos de dor, sofrimento e atraso do processo. Isto, 

contrariamente às assertivas dos que atribuem às crises o avanço da história, 

numa perspectiva cômoda e simplista. A história avançou não por causa das 

crises, que só revelam a incapacidade do homem de preveni-las e de evitá-las. 

Teria avançado mais, sem elas. Ou avançou apesar das crises.  

Agrava - se a questão hoje, porque, pela primeira vez na história, o 

preço desta crise pode ser instantâneo, absoluto e global, devido à 

dimensão da tecnologia e do poder absoluto e global que ela gerou e 

colocou nas mãos dos homens. 

Seria esperar demais, não apenas por causa desta ameaça, mas pela 

evolução do próprio ser humano no âmbito da evolução de todas as coisas, 

inclusive da tecnologia, que os mesmos erros não mais venham a ser 

cometidos, e que o homem seja capaz de evitar as crises e a ruptura, 



 30 

prevenindo-a, evitando que ela aconteça, e construindo seu próprio futuro? Ou 

saberá ele, apenas e simplesmente, repetir o passado? 

 

 

 

 

 

 

 

*do Autor - Direitos Humanos e Segurança do Estado – Revista Defesa 

Nacional – 1939. 

2. A DISRITMIA DO PROCESSO.  

 

2.1. UMA BREVE INTERPRETAÇÃO DA HISTÓRIA 

 

As respostas a esta questão - sobre se o homem será capaz de construir 

seu próprio futuro, ou apenas repetir o passado, não encerram certezas neste 

momento. 

Mas, por certo, se os elementos que interagem no processo de evolução 

dos seres, ou da história, não evoluem de forma harmônica, resulta – já está 

dito -  uma disritmia no processo, e esta disritmia faz crescer as ameaças do 

caos, ou da ruptura. Essas ameaças se manifestam em crises das mais 

variadas, em sua forma, intensidade e conseqüências. 

Neste final do século 20 e início de milênio, esta disritmia está existindo. 

As coisas impulsionadas pela tecnologia dispararam na frente da evolução do 

homem e de sua organização social, ou de suas formas de convivência. 

Está afirmado, no livro "A Revolução do Terceiro Milênio", que o preço 

a ser pago para a superação dessa disritmia, a qual gera as crises, é 

sempre proporcional à demora em encontrar caminhos de superar a 

disritmia, ou as crises, e, portanto, proporcional também à dimensão das 

distorções que essa demora permite serem introduzidas no processo. 

 

 A natureza das crises. 
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 Há momentos da história em que é necessário perceber as crises 

desta forma: como componentes da disritmia introduzida na evolução estrutural 

do processo e não apenas como crises superficiais ou disfunções eventuais da 

conjuntura. Estamos vivendo um desses momentos. 

As crises, quando provenientes da disritmia do processo, constituem 

crises essenciais, civilizatórias e impõem mudanças radicais, pois só o caráter 

radical da mudança é capaz de harmonizar outra vez o processo. Esta nova 

harmonização constitui um salto civilizatório, capaz de gerar novas formas de 

organização social, que a história caracteriza como idades, eras ou civilizações, 

substituindo formas de organização consolidadas anteriormente em séculos ou 

milênios, as quais apareciam como definitivas ao ver de seus contemporâneos, 

mas, na verdade, já esgotadas em seus fundamentos por causa da evolução, 

ou das mudanças da realidade. Toda mudança civilizatória produz formas de 

organização social inovadoras em seus fundamentos, nas suas estruturas e nas 

suas relações. Assim, a sociedade urbana foi diferente das sociedades tribais; a 

sociedade feudal foi diferente da sociedade dos antigos impérios, ou do domínio 

de cidades sobre o mundo conhecido, como ocorreu com Babilônia, Atenas ou 

Roma; a sociedade industrial foi diferente da sociedade feudal, dos reis, dos 

marqueses, dos condes e dos barões, com seus castelos e privilégios, e, ao 

redor deles, os servos – os excluídos de então. 

A idade industrial – a que gerou os fundamentos e as formas de 

organização e relacionamentos da sociedade em que vivemos - a competição e 

a concentração-, foi definida e condicionada pela evolução da ciência, a qual  

levou às grandes descobertas e à invenção da máquina a vapor, inicialmente 

uma forma de tecnologia simples, mas precursora dos avanços tecnológicos. 

No entanto a evolução científica, as novas descobertas e a máquina a vapor 

foram suficientes para gerar o capital e toda uma nova forma de organização 

social não mais ao redor dos castelos, ou dos senhores, mas ao redor do 

capital e da burguesia que o acumulava. Também deram origem às novas 

tecnologias - da eletrônica, do átomo, dos genes, à química fina, à nova física, à 

engenharia biológica. Essas novas tecnologias, face à sua dimensão, vieram a 

guardar pouca relação com as tecnologias iniciais, a não ser por sua origem. As 

mudanças decorrentes das novas tecnologias lançaram a história ou a 

humanidade numa nova era, que pode ser denominada pós-tecnológica, e que 
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é, e será cada vez mais, diferente da sociedade industrial, gerada pela 

tecnologia da máquina a vapor, e seus mais imediatos desdobramentos. No 

entanto, ainda não ocorreu a mudança civilizatória, ou a transformação da 

sociedade, de suas estruturas e relações e dos fundamentos que a organizam e 

deveriam regê-la. A disritmia entre a mudança civilizatória e o estágio 

tecnológico a que chegou a humanidade decorre desse descompasso. 

Enquanto as coisas se transformaram, impulsionadas pelas novas 

tecnologias, e se transformaram em uma dimensão jamais vista na história, o 

homem e a organização do meio em que ele vive - a sociedade, sua estrutura, 

suas relações e as relações com a natureza, ou o meio, bem como o conjunto 

das normas que as regem - evoluíram muito pouco, ou não evoluíram 

suficientemente,   e, em muitos casos não evoluíram em nada, como também 

não evoluiu o modo de ser e de pensar dos que têm nas mãos o poder de 

comandar ou influir sobre os processos. Poder-se-ia citar o caso de 

governantes e de tantos outros líderes que, atuando nos sistemas globais - 

sejam políticos, econômicos,  financeiros, da informação ou de outra espécie -, 

conformam o mundo em que vivemos e se opõem à mudança. 

Eles, como as instituições e os sistemas que presidem, ou onde atuam, 

continuam sustentando os mesmos fundamentos, as mesmas normas e 

procedimentos gerados no contexto e nos condicionamentos da era industrial, 

ou da primeira revolução tecnológica – a da máquina a vapor, que, se muito, 

poderíamos chamar de era tecnológica, ou industrial. Como exemplo, pode-se 

considerar o contexto e os condicionamentos existentes em meados do século 

XIX, que geraram as teorias socialistas e capitalistas – de Marx, ou de Adam 

Smith, sem grandes diferenças na prática de concentrar o capital nas mãos do 

Estado, ou nas mãos de pessoas ou de grupos, na visão de um e de outro -, e 

que continuam sendo sustentadas de uma e de outra parte pelos que 

sobrevivem e pretendem mantê-las, isto dentro de um  contexto histórico 

absolutamente diferenciado. 

É assim que, à luz dessas velhas teorias – do tempo da máquina a vapor,  

pretende-se organizar e fazer funcionar a sociedade pós-tecnológica, dos 

sistemas globais, da informática e da manipulação da vida. 

Ganha dimensão, em conseqüência, a expressão da canção popular: 

"Apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmo e 
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vivemos como nossos pais", expressão que pode ser relacionada, neste 

contexto, também aos fundamentos da organização social, e não apenas aos 

usos, costumes ou comportamentos eventuais. 

No entanto, apesar dos que resistem e de seus sistemas voltados a 

amortecer as consciências, a consciência da sociedade, expressão irreversível 

da natureza e da vocação da espécie humana, e expressão também dos 

sentimentos, da percepção e das consciências individuais em favor da 

harmonia (da paz), da solidariedade (do amor) e da justiça (da participação), 

ressurge sempre e acabará por prevalecer sobre os sistemas, superando a 

disritmia e inspirando e conformando a civilização da era pós – tecnológica. A 

história tem mostrado que não há como impedir a mudança, como também tem 

mostrado que a mudança em geral não ocorre pela ação dos mais fortes, onde 

prevalece a defesa de seus interesses, ou dos sistemas que os beneficiam. 

Como no passado, porém, por maiores que sejam o poder ou os interesses dos 

mais fortes, como foram fortes os faraós egípcios, os imperadores romanos, os 

monarcas franceses, ou os czares da Rússia, os donos dos impérios atuais, 

sejam países, sejam sistemas, os novos impérios não conseguirão parar o 

processo, comandar a história ou impor-lhe sua camisa de força, para que a 

mudança não aconteça, ou acontecendo, se dobre a seus interesses. Melhor 

seria, para si mesmos e para a história, se o contexto, ou o momento de 

evolução que vivemos, viesse a somar, desta vez, em favor da mudança, 

abrindo os olhos para o fato de que, na era pós-tecnológica, não é mais 

possível repetir o passado, de capa e espada, ou empunhando a queixada 

animal, ainda que essa queixada se chame foguete, ogiva nuclear ou seja qual 

for a expressão apocalíptica que possa ostentar.  

A Revolução ocorrerá de qualquer forma, com os donos dos sistemas, 

sem eles, ou contra eles, se teimarem em parar o processo, e isto seria 

lamentável.  

A inevitabilidade da mudança começa pela percepção de que manter o 

poder absoluto tornou-se ilusório, tanto mais hoje quanto, ou mais do que, no 

passado. Quando a mesma tecnologia, de que se valem os que detêm o poder, 

permite que a destruição do mundo possa estar encapsulada numa ampola, 

escondida no estilete de bolso, ou dependente do aperto de um botão, ou do 

acesso ao código que faz acionar o botão, é ilusório pensar em manter o 
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controle do mundo e dirigir os processos globais indefinidamente, sobretudo 

quando esse controle contraria os rumos da história, ou confronta a massa de 

consciência que, apesar dos sistemas, cresce irreversivelmente, entre os 

excluídos e entre aqueles a quem o poder e a riqueza não desumanizou. Esses 

também somam, e somam em favor da mudança.  

 

 Revolução não significa violência. 

  

 Dizer que estamos passando por uma transição civilizatória significa 

dizer que não são suficientes as correções ou corretivos eventuais para as 

distorções que afetam o mundo, ou o país - o Brasil, ou qualquer país nesse 

mundo interdependente. A revolução necessária, a ser feita neste início de 

Milênio, há de ter, em conseqüência, a urgência e a profundidade suficientes 

para produzir o salto capaz de transpor o fosso que separa a era industrial, ou 

pré – tecnológica, da era pós-tecnológica. Este salto, ou mudança civilizatória, 

significa uma mudança maior, mais ampla e mais radical do que foi a passagem 

do feudalismo para a era industrial, ou da vida tribal para a organização urbana, 

ou dos antigos impérios - ou ainda, desses para a civilização feudal. Este é o 

entendimento necessário, digamos uma espécie de consenso inicial, para se 

assumir com êxito o desafio deste momento de fazer a Revolução do novo 

Milênio. 

 Falar em revolução, pois, não significa, em absoluto, promover a 

mudança através da violência, da luta armada, da guerra, ou do terror, ou 

de outras formas de violência propostas ou praticadas. O pressuposto da 

violência constitui um conceito equívoco de revolução. Por causa desse 

equívoco, a sociedade pagou um preço muito elevado para fazer as mudanças 

necessárias, ou seja, as mudanças radicais, ou civilizatórias. A verdadeira 

revolução refere-se à dimensão das mudanças, não à forma, ou ao método de 

fazê-las. 

 Não teria sido necessário no passado, tanto menos é necessário ou 

aceitável no presente, o método da violência, até porque a capacidade da 

violência assumiu dimensões globais, como jamais teve no passado.  

           Neste contexto, os instrumentos da violência também se globalizaram, 

como as demais coisas, ultrapassando qualquer limite e fugindo a qualquer 
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forma de controle, contrariamente ao que podem imaginar, ilusoriamente, os 

que pensam que a globalização seja apenas do poder - ou da riqueza, ou das 

finanças que sustentam o poder. O que ocorre é que, globalizados, os 

instrumentos da violência estão ao alcance de qualquer um, e a cada dia mais 

ao alcance de qualquer um. Chegou-se a um ponto, ou a uma encruzilhada, 

onde os donos do poder global têm nas mãos o poder de destruir o mundo, não 

apenas destruí-lo fisicamente, mas economicamente, socialmente, 

culturalmente, ou seja, destruir a civilização, e isto é terrível. E não só eles. 

Qualquer um que o queira e que se organize para fazê-lo, inclusive o chamado 

terror, poderá provocar esta destruição, tanto quanto pode fazê-lo o terror dos 

que promovem a guerra, duas faces da mesma insanidade, ou do mesmo 

fundamentalismo. Ou a simples resistência à mudança também pode fazer isto, 

provocar a ruptura. 

Nesta concepção e neste cenário, portanto, a violência, ou a 

transformação pela violência, constitui um conceito, ou uma estratégia 

ultrapassada que poderia até ser admissível e, eventualmente , até eficaz, na 

era da máquina a vapor; do elmo, da couraça e da espada; da flecha e da 

catapulta; do bodoque, do arco e da flecha ou da queixada animal. Mas a 

transformação pela violência é, ineficaz e suicida, quando trazida para a era da 

tecnologia, ou pós – tecnológica, das armas globais, dos sistemas absolutos, e 

dos instrumentos de retaliação, cada vez mais, ao alcance de qualquer um que 

esteja determinado obtê-los, seja qual for a forma. 

Também por isto – e não só em função do estágio alcançado da evolução 

universal, é necessário que a revolução da era pós-tecnológica seja feita por 

uma nova consciência, também globalizada, unida à capacidade essencial de, 

valendo-se da própria tecnologia e dos meios que ela oferece, modificar o 

processo e construir a sociedade adequada ao salto tecnológico e ao mundo 

que daí surgiu.  

Será absurdo esperar que o homem desse novo mundo da era pós – 

tecnológica seja capaz de dar este salto? Será mais lógico usar da tecnologia 

apenas para servir às coisas, e destruir o homem, ou a civilização, para servir 

apenas ao lucro e à especulação, às moedas fortes ou ao poder e à riqueza 

concentrados, excluindo do processo um número cada vez maior de países e 

de seres humanos – o novo colonialismo da era pós – tecnológica? Afinal este é 
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o processo mais eficaz de consolidar a disritmia do processo, promovendo o 

desequilíbrio, e, em conseqüência, a insegurança e a ameaça de ruptura.  

 

 A espécie humana sobrevive às mudanças civilizatórias. 

 

Na verdade, é nas mudanças civilizatórias que a história, ou a espécie 

humana sobrevive. Retorno à Revolução do Terceiro Milênio – o livro já 

anteriormente citado. Nele vê-se que falar em mudança civilizatória, 

abrangendo toda a forma de organização e funcionamento da sociedade, pode 

parecer estranho para alguns. No entanto, a mudança civilizatória é parte 

integrante da história, imperativo do processo evolutivo dos homens. Por que 

não haveria de ocorrer agora que a tecnologia, mais do que a descoberta do 

uso do fogo, ou da máquina a vapor, transformou as coisas a um nível jamais 

visto em épocas passadas? 

 

“(...)quando o homem, descoberto o ferro, o cobre, ou o bronze, 

transformou esse metais em armas, conseguiu o mínimo de 

domínio sobre a natureza e sobre os outros homens, os que não 

tiveram acesso àquela inovação, digamos, àquela tecnologia. Isto 

lhe permitiu substituir o regime tribal pela primeira organização 

societária - a cidade, sobrepondo-se à tribo, ou ao clã. Nasceu, 

desta forma, o conceito de nação, de povo, de governo. A 

organização dos impérios, num segundo momento, já mais 

complexo, estendeu e consolidou uma nova forma de poder e de 

organização social, perfeitamente caracterizável como uma 

primeira mudança civilizatória. 

No entanto, o homem das cavernas, ou o homem tribal, jamais imaginara 

que tal fosse possível, e que pudesse existir outra forma de vida, que não a que 

ele mesmo estava acostumado a viver, por gerações, desde as mais antigas 

tradições: 

quando, milênios depois, os impérios globais – da globalidade da 

época, foram derrubados sob a influência de novas realidades – o 

crescimento da consciência do ser, o desenvolvimento da ciência 

antiga e da filosofia e, no ocidente, a influência do cristianismo, 
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assumida pelos novos povos sedentos de espaço e fartos da 

servidão, os impérios foram fragmentados, e o poder foi dividido. 

Surgiu então a organização feudal, que assumiu formas 

semelhantes no Meio-Oriente dos grão – vizires, ou no Extremo-

Oriente dos samurais. Uma nova civilização, uma nova concepção 

de vida, uma nova forma de organização social, novos 

instrumentos e valores diferentes tomaram conta do mundo. 

No entanto, os monarcas feudais, os vizires, os samurais ou os barões, 

como o homem das cavernas, jamais tinham imaginado, ou admitido, que o 

mundo pudesse ter outra organização ou forma de vida e de relações diferentes 

daquela que eles mesmos sustentavam e impunham ao mundo, cada um a seu 

mundo. 

Enquanto isso, sobrepondo-se às aparências de um imutável 

poder, a ciência experimental vinha substituindo a tradição, a 

filosofia, a mística, a fé, ou a reflexão. 

Nesse contexto, a ciência experimental desenvolveu a mecânica, 

viabilizou as grandes descobertas marítimas, criou a máquina, tornando-a 

instrumento essencial de produção e impondo, dessa forma, uma nova 

organização social:  

a nova organização social teve início com a primeira revolução 

industrial: acumulou o capital, fazendo crescer ao redor dele os 

aglomerados urbanos, criando os mercados, fazendo surgir "os 

novos bárbaros"; (os primeiros tinham destruído o império romano 

e subvertido os impérios asiáticos) - a burguesia, rica mas 

afastada dos privilégios monopolizados pelas elites da ordem 

feudal. Neste contexto (imperativo histórico ou da evolução 

humana), a burguesia acabou impondo uma nova ordem social, 

comandada por ela, que detinha o capital – o capitalismo, ou pelo 

Estado, que dele se apropriou – o socialismo. A concentração do 

capital ditou a nova civilização – as novas formas de vida 

expressas na organização social, na cultura, nas artes, na filosofia, 

enfim em todos os campos da vida humana.  

 No entanto, como os chefes tribais, ou os senhores dos impérios antigos; 

como os senhores feudais, os monarcas ou os czares, os novos senhores da 
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ordem do capital – socialista ou burguesa – estão custando a perceber que o 

mundo mudou com o advento da nova tecnologia, a qual impulsionou a história 

para uma nova realidade, o mundo pós-tecnológico, mundo que aguarda o 

advento de uma nova organização social, de novas formas de relação social, 

adequadas à realidade trazida pela própria tecnologia. 

Seria destino das elites, a cegueira imposta pelos interesses e a defesa do 

status que as beneficia, mesmo que esta defesa as leve à destruição e à 

ruptura do processo, em evidente conflito com a evolução - esta uma imposição 

evidente de toda a natureza e da história humana?  

Embora a revolução tecnológica ocorrida, com suas conseqüências, 

constitua a maior transformação jamais havida na história da espécie humana, 

os beneficiários da atual organização social, os detentores da tecnologia, da 

riqueza e do poder, repetindo seus antecessores, resistem a perceber que a 

mudança é imperiosa e inevitável. Também como seus antecessores, imaginam 

que a atual forma de vida, ou de organização social, que os beneficia, tenha 

parado a história e se constituído na forma de organização definitiva, ou final, 

da sociedade. 

Repetindo os erros do passado, não imaginam, não propõem e não 

promovem a transformação necessária, e isto faz que a disritmia cresça e se 

agravem os desequilíbrios que acabarão por tragá-los junto com os sistemas 

que representam. 

A permanecer esta falta de percepção do processo, ou esta resistência à 

mudança, o aprofundamento da crise será inevitável. As crises, a insegurança 

ou as ameaças que rondam o mundo podem constituir apenas o começo de um 

novo processo de ruptura, cujos contornos, cujo preço e cujos resultados são 

inimagináveis, pois determinados pela dimensão da tecnologia, serão diferentes 

de todos os que ocorreram no passado. 

Em resumo, é preciso que se convençam, os que atuam sobre a 

sociedade, ou os que a lideram em qualquer setor: a mudança civilizatória, 

exigida pela massa de consciência universal e imposta pelo estágio tecnológico 

vigente, está na lógica da história; sua urgência está na lógica da aceleração 

das mudanças; seu sentido está na direção da vocação antropológica, que 

evolui da violência e da luta pela sobrevivência, para níveis superiores de 

realização e convivência humana, coerentemente com os fundamentos da 
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natureza universal, em busca do equilíbrio, da consciência harmônica, da 

solidariedade e da participação. 

 

2.2. O MOMENTO ATUAL. 

 

 A competição, a concentração, e as ameaças globais. 

  

 A rapidez e a dimensão da revolução tecnológica, que não se fez 

acompanhar de igual revolução civilizatória no campo das instituições - e do ser 

humano, trouxe, como conseqüência, uma enorme disritmia nos processos de 

convivência.  

Assim é que os princípios da concentração e da competição, os quais 

ordenaram a organização e as relações sociais durante a revolução industrial, 

produto da máquina a vapor e do capital acumulado - que a máquina gerou, 

continuam ordenando a mesma organização social e suas relações, apesar das 

mudanças tecnológicas que nos levaram a uma nova era. Tal distorção, que 

gera a disritmia do processo, se agrava, quando se consideram as 

conseqüências da dimensão, da velocidade e do crescimento da concentração, 

que a nova tecnologia permitiu, ou produz, nas mãos daqueles os quais, 

legítima ou ilegitimamente, a dominam. 

Nos tempos da Revolução Industrial, os princípios da competição e da 

concentração podiam ser, ou até eram adequados, porque o poder, como a 

velocidade da competição e da concentração que a pequena dimensão da 

tecnologia de então assegurava, eram limitados. A competição fortalecia os que 

competiam, em função de certa igualdade entre os competidores, e a 

concentração era apenas relativa, por causa dos limites da capacidade de 

competir, em função dos limites da tecnologia. Hoje, a concentração elimina 

os competidores e, por isto, produz um processo de concentração 

ilimitada. Esta a primeira diferença. 

 

Já nem contados os milênios ou os séculos que caracterizaram as 

mudanças civilizatórias no passado, o século XXI, decorrido pouco mais 

que um século do advento da era industrial, deparou-se com as 

conseqüências da nova revolução tecnológica. A nova revolução 
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tecnológica transformou o mundo, ou a realidade, mais que a invenção 

do ferro, ou dos metais, muito mais que o advento dos impérios, do 

cristianismo ou de outros fatores determinantes da superação da 

antiguidade clássica e imensamente mais do que a invenção da máquina 

a vapor, as grandes descobertas, ou mesmo o renascimento científico, 

que ultrapassaram a era feudal e deram origem à revolução industrial. 

 

A nova química e a nova física venceram a matéria e as limitações do 

espaço; a capacidade de inovação contínua está compactando o tempo, 

aproximando o passado e o futuro, agora concentrados no presente; a biologia 

gerou a engenharia genética, a qual  permite dominar a vida, manipulando seus 

mistérios, da geração à morte; a revolução tecnológica, enfim, produziu uma 

transformação da realidade, nesses 50 anos, maior do que jamais ocorrera na 

história humana, a não ser numa visão que considere milênios após milênios. 

No bojo desta revolução, pela primeira vez na história, o homem 

globalizou-se no espaço e no tempo. No tempo, fez com que a inovação de hoje 

fosse simples conseqüência imediata das causas de ontem e produzisse agora 

as novas realidades que vão conformar o amanhã - transformando a mudança e 

a relação causa-efeito em processo contínuo, ininterrupto. No espaço, o homem 

fez-se presente, simultaneamente, em qualquer lugar do Planeta, e, cada vez 

mais, do Universo, por ora, isto pela instantaneidade da comunicação e a 

velocidade dos transportes: refiro-me à onipresença. O futuro, hoje, ainda está 

nos limites da ficção.  

Esta instantaneidade da presença humana no tempo e no espaço torna o 

processo humano e suas relações muito mais complexas e, simultaneamente, 

muito mais interdependentes. 

Trata-se de dimensões absolutamente compatíveis com a vocação do 

homem, chamado a ampliar seus espaços de evolução, rumo ao pluralismo e à 

conseqüente liberdade;  e são coerentes com o imperativo antropológico da 

evolução do simples para o complexo, ordenado pela consciência. Nesse 

contexto, já analisado, constata-se como a revolução tecnológica caminha no 

rumo da evolução da espécie humana e de toda a natureza.  
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Mas pode-se verificar também que se caminha no sentido inverso, quando 

a tecnologia é utilizada para condicionar, monopolizar, unificar ou tornar caótico, 

ao invés de harmonioso, o processo.  

Isto vem ocorrendo porque, como no passado, muitos dos que dirigem ou 

condicionam a humanidade, demonstram certa dificuldade em perceber o 

significado, a dimensão e as implicações da mudança, de que o próprio homem 

é autor e objeto. Em conseqüência, em função dessa dificuldade, no que se 

refere à organização da sociedade, à convivência adequada com o meio, ou ao 

autoconhecimento e ao posicionamento de cada um consigo mesmo, ou seja, 

em relação à ordem civilizatória, o homem permanece no estágio anterior às 

mudanças tecnológicas, e age, ou estrutura a organização social e suas 

relações, como se as transformações tecnológicas não tivessem existido. 

Em conseqüência, a tecnologia utilizada em favor do processo de 

concentração, contrariando o rumo da evolução do homem e da natureza (o 

pluralismo, a diversidade, a liberdade), põe a humanidade sob ameaça de ser 

submetida a uma nova forma de totalitarismo, ou a uma nova forma de ditadura 

global, muito mais absoluta que qualquer outra que tenha existido, e com um 

agravante: os ditadores do passado, sem serem globais, possuíam cetro e 

coroa, ou ostentavam o fatídico bigodinho, que permitia apontá-los à execração 

pública. Agora, já não. E isto veremos mais adiante. 

Na era pós-tecnológica, a ditadura global se transforma em monopólio 

virtual e se esconde por trás dos sistemas, sem nome, sem rosto e sem alma. 

Os novos tiranos dominam a economia, pensam por todos, ditam a 

cultura, a ética, os costumes, impõem valores e imaginam, ou tentam, 

policiar o mundo, em favor de seus próprios interesses. Ferem de morte o 

pluralismo, castram a capacidade criadora do homem, desumanizam o 

processo, geram os desequilíbrios e a insegurança, o que pode levar o 

processo humano à ruptura. 

 

 Os resultados do processo e a economia virtual. 

 

A análise dos fatos correntes mostra os resultados deste processo. 

A competição e a concentração sem limites que, como conseqüência, 

produzem a eliminação dos competidores, geram a exclusão, em processo 
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crescente. Os números desse processo mostram que a velocidade com que 

vem ocorrendo a concentração é muito maior que as condições de ampliar a 

produção de bens e serviços; e a vontade dos que os possuem, de permitir que 

eles se distribuam, com um mínimo de equidade. Ao contrário.  

O processo de concentração, os mecanismos através das quais suga os 

bens produzidos, onde quer que eles sejam produzidos, inclui uma outra forma 

de concentração e exclusão: cria bens e riquezas meramente virtuais, frutos da 

velocidade da informação, o que permite, ou gera, a especulação. Este tipo de 

economia produzida pela velocidade da informação comanda o jogo das bolsas 

e soma-se aos mecanismos especulativos que geram juros e encargos 

extorsivos,  ampliando o espaço da economia virtual – a nova forma de inflação 

suportada pelos excluídos, e, ainda,  ampliando os números da miséria em 

crescente causação circular. Dessa nova forma de economia – a economia 

virtual, ou especulativa, ou inflacionária, que vem tomando conta do mundo, são 

excluídas as áreas periféricas, que não têm o comando dos sistemas, feitas, 

isto sim,  os instrumentos de alimentá-la, através dos mecanismos que lhes são 

impostos pelos donos e beneficiários dessa nova forma de economia, mais jogo 

e especulação do que economia. 

Existe o convencimento de alguns, em defesa da economia virtual, que 

afirmam ser a informação um bem e um produto como qualquer outro, portanto, 

um bem econômico. Mas a informação, o jogo, ou a especulação não 

alimentam um terço do mundo que passa fome, nem dão moradia, saúde e 

bem-estar aos que vivem, apenas ao nível de sobrevivência, os quais já somam 

vários bilhões de seres humanos. Faltam os conceito, as formas e os 

instrumentos capazes de tornar os bens virtuais em fatores econômicos, ou 

bem social, a que tenha acesso, se não toda, ao menos parcelas significativas 

da sociedade, o que os torna meramente fatores de especulação. 

Enquanto isso não ocorrer, a economia virtual não passa muito além de 

simples especulação, gerando uma ciranda financeira global cujo preço ou nova 

forma de inflação é pago pelos excluídos, sugados pelo processo de 

acumulação e submetidos às suas regras. Essas regras sustentam políticas de 

garantia dos sistemas virtuais (especulativos), mas desconhecem ou 

inviabilizam a inclusão e a participação dos excluídos. Um bom exemplo dessas 

regras cruéis e nocivas é a exigência dos sistemas dominantes, imposta aos 
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devedores, de gerar intocáveis superávit primários à custa do aumento da 

exclusão, da pobreza e das condições subumanas de vida de bilhões de 

pessoas, e, mais, de uma centena de países periféricos, transformados em 

novos escravos ou meras colônias da era da tecnologia,  que ajudam a financiar 

os sistemas. 

Ora, isto tudo é aceito como ético e sustentável. 

Esse fato explica, melhor do que qualquer alegação, o crescimento quase 

geométrico da dívida do mundo excluído, dívida cujos encargos constituem o 

grande canal através do qual as economias pobres e dependentes são 

drenadas para as economias virtuais, impostas pelos ricos, os que dominam os 

sistemas financeiros - ou a tecnologia, criam ou manipulam a informação, 

estabelecem critérios, geram riscos ou resultados, de acordo com seus 

interesses. Essa visão explica melhor, também, de um lado a miséria e a 

exclusão crescente que atinge o mundo, gerando os desequilíbrios que 

ameaçam a sobrevivência do processo, e, de outro, as crises em agravamento, 

que ameaçam levar o processo à ruptura. 

Esta drenagem, para citar um caso – o brasileiro, já ultrapassa, em muito, 

os R$ 100 bilhões, anualmente – parcela significativa do PIB do país, e valor 

bem superior a 50% do total do investimento público disponível para viabilizar 

seu próprio desenvolvimento. Este número, somada a dívida do mundo 

periférico, ultrapassa a casa de trilhões de dólares. É para questões de tal 

natureza e magnitude que as teorias econômicas e sociais vigentes apresentam 

justificativas, mas não apresentam alternativas, ou soluções. E assim é, pois 

estão baseadas na competição, na concentração e na visão meramente 

financeira, ou de mercado, que se tornou  objetivo de toda a sociedade, ou de 

todo relacionamento humano. Também não visualizam o futuro – para onde vai 

o processo, qual a saída. Preferem agir, ou fazer de conta que o futuro não 

existe. Sua visão de processo alcança, se muito, o hoje ou o amanhã, não o 

futuro. 

Isto ocorre porque, na base ou na raiz deste sistema, além dos interesses 

de seus beneficiários, estão teorias ultrapassadas, imobilizadas em conceitos 

anteriores à revolução tecnológica, que não percebem - ou percebem, mas não 

consideram - suas conseqüências, e cuja dinâmica contrasta com o imobilismo 

das necessárias mudanças conceituais, como pressupostas de produzir as 
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mudanças concretas e operacionais. Alguns números representativos do 

processo de concentração e exclusão, decorrentes desta dinâmica, vão 

demonstrar as trágicas conseqüências desse sistema o qual, por tantas razões, 

é mantido e imposto ao mundo pós – tecnológico, embora suas origens e 

fundamentos remontem ao tempo do trem de ferro, das diligências, ou do 

mocinho enfrentando, revólver em punho, os representantes do mal.  

É verdade – e a alusão é consciente.  

O presidente americano George W. Bush, representante maior da 

resistência a esta virada civilizatória e dos múltiplos sistemas de exploração 

global, ao dividir o mundo entre forças do bem e do mal, ameaça fazer retornar 

o mundo aos primórdios da Idade Média – a adolescência da história, trazendo 

de volta a inquisição e a fogueira neste trágico maniqueísmo através do qual o 

sistema vê, interpreta e pretende construir a história. 

 

 Os números iniciais da concentração e da exclusão. 

 

Os números da concentração e da exclusão, e, portanto, do 

desequilíbrio que ameaça a sustentabilidade, ou a segurança global, aparecem 

evidentes em qualquer estatística que mostre o que ocorre no mundo. Esses 

números, alinhados a seguir são do Relatório sobre o Desenvolvimento 

Humano da ONU e mostram a velocidade com que o processo de 

concentração se impõe. O Relatório da ONU é o de 1998, e os comentários são 

do livro “A Revolução do Terceiro Milênio”, que transcrevo. Alguns números 

podem estar alterados, de lá até agora, não, porém, em dimensão que 

demonstre qualquer alteração no processo. Aliás, analisando o processo, numa 

série maior, A Revolução do Terceiro Milênio faz referência ao Relatório da 

UNESCO de 1980, citado em “A Idade do Homem”.* 

Esse Relatório evidencia que a concentração e a exclusão constituem um 

processo aparentemente irreversível, o qual se agrava e que não mostra 

qualquer indicador de que “o bolo crescido”, ou a “economia estabilizada” – 

expressões tão em voga entre os mentores da concentração, venha a se 

distribuir depois, num segundo momento – sempre num segundo momento – no 

semestre que vem, no ano que vem, na próxima década... 

Transcrevo trechos de “A Idade do Homem”. 
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Bill Gates, dono da Microsoft, está entre as 200 pessoas mais ricas do mundo, 

que acumulam US$500 mil por segundo, somando hoje um ativo que ultrapassa 

a casa de U$ 1 trilhão, valor mil vezes maior do que a renda média anual de 

muitos países - não dos mais pobres. 

As 200 pessoas mais ricas do mundo, que acumulavam, em 1994, 

U$400.000 milhões, e que, hoje, acumulam rendas da ordem de 

U$1.042 bilhões, concentram um terço a mais do que o PIB 

brasileiro, ou um valor equivalente à renda somada de um terço da 

população do Planeta, ou seja de 2 bilhões de pessoas. 

 Aliás, recente estudo sobre a distribuição da riqueza no Brasil, realizado 

por diversas Universidades, entre elas a USP e a UNICAMP, informa que 1.2 

milhões de famílias brasileiras detêm 40% do PIB nacional. Como se vê, o 

problema é também das economias internas, não só da economia global. 

 

 Prossegue: 

Por sua vez, os 20% mais pobres, que há trinta anos possuíam 

2,3% da renda mundial, hoje têm sua participação reduzida para 

apenas 1,4%. 

    Em compensação, nesse mesmo período, a participação dos 

20% mais ricos subiu de 62% da riqueza mundial para 82%. 

Esses números são absolutamente preocupantes – talvez devessem ser 

aterrorizantes, e apontam para o rumo da ruptura, se este processo perverso de 

concentração/exclusão não for revertido. 

 

Vejamos outras características do mesmo processo*:   

não é só a riqueza que se concentra e que, concentrando, 

exclui. O ritmo em que cresce a concentração é maior do que o 

ritmo do crescimento da riqueza– algumas estimativas permitem 

dizer que a concentração cresce algo em torno de 5% ao ano, 

enquanto o crescimento da riqueza mundial está abaixo de 3% 

e, o que acrescenta maior gravidade ao processo: a riqueza 

cresce mais nos países ricos do que nos países pobres, 

sugando parcela do pequeno crescimento desses países. O 

mesmo ocorre com relação ao conhecimento e à tecnologia. Em 
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1998, 95% das patentes estavam nas mãos dos países 

industrializados, restando 5% para o resto do mundo. 

 

 

 

* No fechamento da revisão deste livro, foi anunciada, no Japão, a fusão do UFJ Holdings 
Inc. ao Bank of Tokyo – Mitsubishi, resultando em ativos da ordem de US$ 1.7 trilhões, valor 
equivalente a  mais que duas vezes  o PIB brasileiro – tudo o que é gerado de riqueza no Brasil. 
É mais que um Brasil, só que exclusivamente financeiro. Ali não há gente, não há território, não 
há riqueza natural. Mas há  poder. Só há poder. 

Não há, pois, nesse sistema, como manter as regras da 

concorrência diante de uma tecnologia concentrada, que dá 

suporte ao processo de concentração, e cujos eventuais 

benefícios chegam sempre defasados e a custos insuportáveis; 

ou, simplesmente, diante da tecnologia que jamais chega até os 

competidores mais fracos – os excluídos, cada vez mais 

excluídos...  

 

O processo de concentração ocorre em todos os setores e de todas as formas: 

o processo de incorporação e fusão de empresas constituiu outro canal por 

onde a riqueza e o poder continuam se concentrando. 

        As análises de “A Revolução do Terceiro Milênio”, a partir da tabela 

apresentada à página 59, já  há quatro anos, alertavam para  

 o fato de que a fusão de alguns bancos iria somar ativos 

concentrados em torno de U$ 240 bilhões. Em 1999,  só a fusão 

do Bank of América e do Nations Bank gerou um ativo de U$ 

524 bilhões. 

No ano seguinte, a fusão anunciada de bancos japoneses 

associados iria gerar um ativo de U$ 1,3 trilhões* e a das bolsas 

européias, se viesse a ocorrer, como fora anunciado - algum dia  
 

provavelmente ocorrerá,  permitirá administrar ativos da ordem 

de U$ 7 trilhões. Ora, U$ 7 trilhões é um valor nove vezes maior 

que o PIB brasileiro e mais de uma vez o PIB americano, ou 

seja, algo em torno de um quinto (1/5) da efetiva riqueza 
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mundial. Nas mãos de quem? Quanto de economia real e 

quanto de economia virtual?  

 Esse processo, se não for revertido, continuará a ocorrer de forma cada 

vez mais grave, porque cada vez mais rápida, até chegar à ruptura, pela sua 

própria insustentabilidade, decorrente do desequilíbrio gerado. E todo 

desequilíbrio, em toda natureza, como foi visto anteriormente, tende 

naturalmente à ruptura, se não for corrigido a tempo. 

Assinala o livro o pequeno escândalo que representavam, na ocasião, os 

ativos de 240 bilhões acumulados pelo processo de fusão; registrava também o 

fato de que as fusões anunciadas na ocasião iriam acumular ativos mais de 

trinta vezes maiores, sem que, a essa altura, ninguém ou nada mais 

escandalizasse ninguém. Tais fatos estavam simplesmente  transformando-se 

em notícia de TV ou informação de rotina, ou de iniciados analistas do mercado, 

comunicadores ou comentaristas da mídia, encantados em seus delírios pelos 

números e sua dimensão, sem perceber o processo e suas conseqüências 

nesta civilização. Trata-se aqui de que nos resta ver apenas as aparências, as 

conjunturas, porque “pensar dói” (retorno à percepção, quase profecia, de 

Fernando Pessoa). 

Mais grave é que esta, a economia concentrada, tem sua maior parte 

"podre" para usar um termo corrente. Constitui mero exercício contábil, que se 

fortalece com a economia virtual, a qual cresce, ou é gerada de acordo com a 

velocidade da informação, ou do jogo de papéis que geram a especulação, 

informação e jogo que, aliás, já não se consegue identificar bem a quem 

pertencem, quem os comanda, como são administrados, e em favor de quê. 

Seguramente, boa parte há de ser, por exemplo, pela indústria da guerra, da 

manutenção do poder, através do aumento contínuo da concentração, a qual  

permite policiar o mundo, ou tomar o lugar dos valores humanos, ou do sentido 

da vida, num processo absurdo, porque despido de razão, ou de objetivo.  

Para onde estamos caminhando?  

Sei que alguns não procuram respostas. A visão de seus horizontes não 

ultrapassa os antolhos que lhes limitam as perspectivas. Esta, porém, não é a 

perspectiva da espécie humana. 

Enfim, haverá os que defendem que a economia virtual é uma teoria, ou 

uma realidade possível.  
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A questão é - nessa realidade virtual, ou nessa teoria, se as estruturas e 

as relações humanas em prática estão adequadas à realidade virtual, se já se 

gerou uma teoria adequada a essa realidade e se os processos podem 

adequar-se, ou se podem sobreviver à virtualização, sem essa nova teoria. 

Enquanto isto, as estruturas, as relações e as demandas humanas são 

concretas e têm no equilíbrio, no pluralismo e na liberdade sua vocação 

essencial, o que contrasta com o monolitismo, a uniformidade dos sistemas 

globais, de acordo com os interesses que a concentração vem impondo. 

Retorno a algumas análises da “Revolução do Terceiro Milênio”, que 

prossegue: 

há 30 anos escandalizava a Unesco*, também, o fato de que a 

renda média dos países ricos ultrapassava em mais de 100 

vezes a renda média dos países mais pobres (U$ 9000 nos 

EUA contra U$ 70 na Tanzânia). Hoje esse diferencial a  

ultrapassa 300 vezes (U$ 25.000, nos EUA, contra os mesmos 

U$ 70, na Tanzânia).   

No entanto, acham isso normal a mídia e seus comentaristas 

globais, encantados pelo poder de concentração, e a 

consciência, ou falta dela, dos governantes e dos que 

comandam os sistemas. Para eles, é questão apenas marginal - 

que não merece comentário maior, a não ser eventual registro, 

sempre menos importante que as oscilações da Bolsa de Nova 

York, ou de qualquer outra bolsa, ou o índice de confiabilidade 

estabelecido, conjunturalmente, pelos instrumentos a serviço 

dos mesmos sistemas e seus interesses. 

 

Enquanto isto - prossegue A Revolução do Terceiro Milênio - o 

processo de exclusão cresce na mesma proporção. Os dados 

da ONU mostram que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, 

hoje, vivem abaixo do nível da miséria, passando da condição 

iníqua para a condição desumana - a expressão é do 

Relatório da ONU sobre Desenvolvimento Humano, de 1998, 

condenadas a viver, com menos de U$ 2,00 por dia, para 

satisfazer a todas as suas necessidades – ou, no mínimo, a 
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seus direitos fundamentais de sobrevivência e um mínimo de 

dignidade ou dimensão humana. 

 

 
*UNESCO- Conferência General, 21º Reunion, Belgrado, 1980. Informe preliminar Del 
Director General sobre el Plan a Plazo Médio para 1984 – 1989 – in “A Idade do 
Homem”. 

 

Na razão direta da concentração da riqueza, o número dos que vivem 

nessa condição, no entanto, cresce aceleradamente, como analisa, em seguida: 

Se o processo de concentração - exclusão não for revertido, aos 

2 bilhões de excluídos de hoje, nos próximos 50 anos, irão 

somar-se mais 4 bilhões de seres humanos, que se acrescerão 

à população atual dos excluídos, porque irão nascer na África, 

na Ásia, na América Latina, não nos Estados Unidos ou na loira 

Europa do Norte.  

Cabe alertar, nesta perspectiva, que se preparem os novos 

Centros do Poder - as novas torres mundiais de negócios, 

porque essa legião de excluídos virá. Esses números não 

constituem uma ficção. Eles acontecerão nesta e na próxima 

geração, se os Centros do Poder continuarem insensíveis, ou 

incapazes, ou sem vontade eficaz de reverter o processo. Ou 

não acontecerão, porque antes virá a ruptura. Ou, quem sabe 

poderá vir a era da solidariedade, da participação, ou da 

cooperação e da desconcentração, se esses conceitos 

prevalecerem, apesar deles - dos Centros ou dos donos do 

Poder, que desconhecem tais conceitos, a não ser como meras 

palavras de efeito, mas sem significado capaz de inspirar as 

mudanças necessárias à viabilização do processo. 

Seria necessário, ao menos, que os intelectuais e os analistas 

da sociedade e de seus processos, não só do mercado, se 

debruçassem sobre essas questões para, trabalhando a partir 

da massa de consciência global, e integrados nela, 

formulassem caminhos, ou soluções alternativas. 
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E prossegue, ainda, o texto, referindo-se agora ao caso brasileiro, para 

mostrar que a questão da exclusão e da má distribuição de renda, além de 

constituir um problema global, ocorre na estrutura interna dos países. Veja-se a 

dimensão do caso brasileiro. 

Neste contexto, e no Brasil que se está construído no rastro da 

concentração, não constitui uma figura retórica dizer-se que este 

é o país campeão mundial da concentração e, em conseqüência, 

da má distribuição de renda. 

Comprova este fato a tabela apresentada na página 130 da 

Revolução do Terceiro Milênio e transcrita na página 68 deste 

livro, onde se mostra que “a razão entre a média de participação 

dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres, que no Japão, ou 

na Bélgica é de um para três, ou de um para quatro, em 

Bangladesh, ou ainda, de 1 para 21 em Costa Rica, ou de 1 para 

28 no Quênia, é no Brasil de 1 para 30. 

Na verdade, no processo pelo qual o Brasil está sendo conduzido, ou 

empurrado, como tantos outros países periféricos, de país caudatário dos 

sistemas globais, especialmente da economia virtual ou especulativa, pratica-se 

a teoria de que é preciso fortalecer a capacidade de competição, para 

conquistar mercados, ou equilibrar balanços. Portanto é preciso concentrar, 

mesmo que para concentrar seja preciso excluir, ou proclamar a eliminação da 

exclusão como um objetivo a alcançar e, dessa forma, transmitir esperança aos 

excluídos.  

Não se percebe que esta é a lógica dos interesses globais, sobrepondo-se 

aos interesses, ou aos direitos dos homens. Trata-se da lógica do terrível 

equívoco de que só o lucro – as finanças, constitui o sentido da vida dos 

homens e da sociedade e é capaz de movê-los. Por esta lógica equivocada, 

deixam-se morrer, ou matam-se pela subnutrição – a fome e as doenças que 

ela produz - milhões de seres humanos; por esta lógica,  fazem-se as guerras e 

os sofrimentos do mundo num verdadeiro genocídio global; 40 mil pessoas, 

especialmente crianças, morrem por dia, apenas por essas razões. Este dado 

significa que, em 150 dias, 7 milhões de pessoas são mortas pelo sistema que 

as deixa morrer, tantas quantas Hitler mandou aos fornos de cremação em 4 ou 

5 anos. Não é que Hitler tenha cometido um crime menor no genocídio por que 
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ele responde diante da História. É que crime equivalente, não importa se maior 

ou menor, – só que mais difuso – continua sendo cometido, sem que haja a 

mesma repulsa global.  

Esta geração, a nossa, terá que responder diante da civilização, por 

ter permitido que se prolongue indefinidamente o sistema que comete 

genocídio de tal dimensão, sem sequer contestá-lo suficientemente. Cabe 

perguntar por que pode existir tanta irracionalidade na consciência dos homens, 

apegada a velhas teorias, seja fugindo à realidade que um mínimo de análise, 

ou postura critica, torna evidente, seja escorando-se em surrados equívocos 

como o de que antes é preciso deixar o bolo crescer, para distribuí-lo depois, 

fórmula bastante eficaz para manter o sistema de interesses, e seus resultados 

insustentáveis. 

      O livro cita, em seguida, outros exemplos, agora extraídos do dia a dia da 

notícia, que registram friamente o processo fortalecedor da concentração e da 

economia da especulação, como se fossem sistemas normais e necessários. 

Refere-se, o livro, nesse caso, ao sistema bancário – o mecanismo que melhor 

expressa, hoje, a concepção do lucro que move os sistemas financeiros e as 

políticas neles embasadas, as quais a eles, obedientes, se submetem. 

Diz a análise: 

Em novembro de 2001, a Revista ISTO É* publicou uma 

interessante tabela, onde se demonstra que um cidadão brasileiro, 

que há oito anos tivesse investindo R$ 100,00 no principal suporte 

dos programas sociais brasileiros - a caderneta de poupança, teria 

hoje, na mesma caderneta, R$ 324,00. No entanto, se durante o 

mesmo período, fosse devedor dos mesmos R$ 100,00 ao sistema 

bancário, através do chamado cheque especial, por exemplo, 

estaria devendo a esse sistema R$ 160.000,00. É isto – teria 

R$324,00 de lucro, a seu favor, mas teria contra si R$ 160.000,00 

de débito. 

Por esta razão, e outras equivalentes, estudo publicado, no 

mesmo contexto, por outra Revista, ÉPOCA*, mostra que o 

faturamento dos bancos brasileiros, no primeiro semestre de 2001 

cresceu em 10.2%, enquanto o faturamento do setor produtivo 

cresceu em apenas 1%. No mesmo período, o lucro líquido do 



 52 

Sistema Financeiro cresceu 18,3%, enquanto o lucro do setor 

produtivo despencou 33,9%.  

No mesmo ano, constatou-se que o mecanismo do PROER, de 

socorro ao sistema bancário, transferiu aos bancos em torno de 

R$20 bilhões, que, atualizados e corrigidos, devem ter chegado a 

  

____________________________________________________ 

* Editora Abril – Isto é – Novembro de 2001 

 

algo em torno de 35 bilhões. Não constitui grande diferença, 

contrariamente ao que se argumenta, o fato de que esses  

recursos não teriam sido tirados do Tesouro ou das reservas 

do Banco Central, e sim do bolso do cidadão, ou das empresas. 

De qualquer forma, eles foram tirados da economia brasileira e, 

portanto, da sociedade, concentrando... concentrando e 

excluindo...** 

Isto tudo justifica-se como teoria, ou ciência econômica, ou 

forma de equilibrar a “equação” econômica. 

Cabe, novamente perguntar: 

Que economia é esta? Que ciência-econômica ou de 

organização social? Que racionalidade existe em atrelar-se a ela o 

processo, e imaginar poder, depois, reverter suas conseqüências, 

ou, de repente produzir o milagre de converter os sistemas de 

concentração e humanizá-los? 

Na mesma ocasião, para o programa de erradicação da pobreza, mal se 

conseguiu destinar R$ 4 bilhões, e, ainda assim, grande parte escamoteada 

como investimentos em programas de infra-estrutura sanitária e outros 

programas correntes.  

 
Para salvar o sistema previdenciário, institui-se a contribuição dos 

aposentado, alterando unilateralmente um contrato perfeito e acabado, porque 

a economia, a especulação é intocável – o superávit primário...  



 53 

Hoje, no Brasil, e com certa repercussão global, introduziu – se o 

programa fome zero, como se a fome fosse a causa e não, a conseqüência 

desse sistema.  

 

_____________________________________ 

* Editora Globo 
**O sistema de concentração continua. Os lucros do sistema financeiro alcançaram algo 

perto dos R$ 20 bilhões, em 2003, e da Petrobrás – a multinacional brasileira que se rege, não 
pela realidade nacional, mas pela especulação internacional do petróleo, superou os R$ 17 
bilhões. O lucro do sistema de cartões cresceu 17%. Enquanto isto o PIB brasileiro cresceu 
menos de 1% e a renda do trabalhador diminuiu.  

 

Enquanto isto cresce a legião dos excluídos pelo sistema mantido, o 

sistema da concentração, do livre mercado, ou da especulação financeira, 

fazendo crescer, por conseqüência, os demandantes das filas da fome, da terra, 

da habitação, da cidadania, da dignidade humana, evidência escancarada da 

incapacidade do sistema de propiciar aos homens emprego e renda – 

pressupostos da mesma dignidade, da liberdade, ou, em última análise, da 

democracia – o regime da igualdade, ou da dignidade -  substituído pelos 

números da esmola concedida e marquetizada e pela manutenção da 

esperança de que a mudança virá amanhã. 

Enfim, nesta visão de políticas essenciais resumidas ao sistema 

financeiro, e das relações humanas reduzidas ao lucro, ou ao mercado, o Brasil 

- para prosseguir no mesmo exemplo, paga 10% do seu PIB anual em encargos 

da dívida, quase 5% garantidos pelo superávit primário – prioritário sobre todas 

as coisas, inclusive a dignidade humana, enquanto, para alimentar o sistema, 

mantém os juros em níveis que, na Idade Média, levariam muitos à fogueira 

pelo crime de usura, ou ao inferno, pelo mesmo pecado. Hoje, a essa distorção 

os analistas, os comunicadores e os sistemas de marketing, como os 

governantes submetidos ao mercado, chamam de política monetária, enquanto 

à esmola ou assistencialismo chamam de política social. Cito um exemplo final, 

bem recente e bem específico, para mostrar como o marketing mantido pelos 

sistemas escamoteia a realidade aos olhos da sociedade. 

Na realidade, arrancam-se recursos da sociedade, de todas as formas 

para tentar fechar os rombos da especulação, enquanto se contabilizam em 
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centenas de bilhões de reais os recursos destinados à economia especulativa – 

o superávit primário, sem qualquer reparo - fala-se até, com certo orgulho, do 

“dever de casa cumprido”, como se fosse possível confundir a Nação ou o 

Estado com classe de alunos de escola primária.  

Cito o exemplo final: circulou uma peça de marketing oficial, quando do 

debate em torno da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas 

proclamando, também de forma grandiloqüente, que 60 bilhões de reais seriam 

arrecadados com essa medida – o que resolveria em definitivo a questão 

daquele órgão oficial. Para calar o protesto dos mais atentos, a peça 

acrescentava, em pequenos caracteres ou voz sumida, a meia verdade: “nos 

próximos 20 anos”. A isto se poderia chamar também, além da “ética do 

mercado”, a “ética do marketing”, que, como se vê, acompanha a ética do 

mercado: ambas inexistem – porque para os promotores do marketing, como os 

do mercado, esse conceito não tem significado.  No entanto, segundo dados 

divulgados pela própria Previdência, à mesma época, a dívida de grandes 

empresas sonegadoras e inadimplentes beirava os R$ 200 bilhões. Contra elas, 

nada fez a proclamada e salvadora reforma previdenciária, concentrada em 

extorquir as pessoas, e não, em  exigir dos sistemas. 

Os exemplos citados constituem uma boa amostra de como o sistema vai 

ajudando a consolidar a economia virtual e seus braços especulativos, os quais, 

globalizados, dominam, ou pretendem dominar o mundo, ainda que à custa dos 

excluídos, devorados no vórtice da concentração, ou da especulação de toda 

espécie, a virtual, a do mercado ou da ignorância, resultante da própria 

exclusão. 

Tal referência ao Brasil torna-se importante, porque, considerada a 

dimensão de seus recursos e por outras razões, o Brasil, em articulação com 

países em condições e potencialidades semelhantes, poderia desempenhar 

papel importante na reversão desse processo que caminha rumo à ruptura, 

podendo contribuir significativamente, o Brasil,  no rumo da mudança 

civilizatória, a alternativa para a sobrevivência e para a humanização da 

sociedade. Isto se compreendesse o seu papel potencial. 

 

3 - O IMOBILISMO DAS TEORIAS SOCIAIS E OS SINAIS DE 

RUPTURA. 
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 A insustentabilidade do modelo atual. 

 

Transcrevo, agora, atualíssima análise apresentada, ainda, em “A 

Revolução de Terceiro Milênio”, que, por sua vez, atualizara análises já feitas 

e propostas há 20 anos, em “A Idade do Homem”. 

Os números do processo, e sua tendência, mostram que a 

manutenção do princípio da liberdade de concentrar de acordo 

com o poder da competição de cada um, é um princípio 

insustentável, na era pós-tecnológica, como insustentável é, por 

conseqüência, o próprio princípio da competição que sustenta a 

concentração, mesmo porque, a prosseguir a tendência e o ritmo 

atual de concentração e de exclusão dos competidores, 

brevemente não haverá mais competidores. Isto quer dizer que, na 

era pós-tecnológica, o princípio da competição se transformou 

num princípio autofágico, que se destrói a si mesmo, porque, ao 

invés de fortalecer e multiplicar os competidores,  os elimina, até 

que, se possível, não reste nenhum. 

 Na verdade, junto com a insustentabilidade dos princípios da 

concentração e da competição, são igualmente insustentáveis as estratégias 

do domínio, ou do controle do mundo. Incorrem num erro histórico os 

beneficiários do sistema atual, do que constituem a melhor expressão as 

políticas postas em prática pelo eventual presidente americano George W. 

Bush, instrumento evidente dos sistemas centrais do poder. Na verdade, o 

“condottiere” do maior país beneficiário dos sistemas, ao promover a estratégia 

da guerra, ou das relações humanas baseadas na força, na ameaça, ou no 

poder das armas, não percebe que nivela, cada um com as armas de que 

dispõe, os donos dos sistemas e os excluídos, ou os donos dos sistemas e os 

que agem fora deles. Os donos dos sistemas promovem a guerra; esses, os 

que os combatem, utilizam as armas difusas, capazes de espalhar o terror – 

apenas a forma de guerra que está a seu alcance, levando-a ao coração, ou 

aos centros do poder, ameaçando-os tanto quanto os centros do poder os 

ameaçam. Que diferença faz, se milhares de pessoas morrem na explosão das 

torres de Nova York, ou nas bombas despejadas como espetáculo mundial 



 56 

diante da mídia, sobre a população do Iraque, do Irã, do Vietnã, ou dos Balkans  

pelas razões ou embustes da guerra que, na essência, não passam de 

terrorismo institucionalizado? 

Que mundo de liberdade é este – vale continuar indagando, onde a 

segurança de qualquer chefe de Estado se compara a uma operação de guerra 

– o povo contido por barricadas ou barreiras de toda ordem, enquanto as 

reuniões dos poderosos – o G7, a título de exemplo, só conseguem realizar-se 

com operações iguais, onde quer que tenham lugar; ou, enfim, que liberdade é 

esta onde as pessoas vivem em “bunkers” inseguras e angustiadas diante do 

que pode vir amanhã, ou esta noite? 

Já analisava “A Revolução do Terceiro Milênio”: 

Quando um estilete no bolso de qualquer um é capaz 

de atingir o coração do poder; quando uma ampola, 

desenvolvida em laboratório qualquer, é capaz de dizimar a 

humanidade, mais do que a peste negra na Idade Média; ou 

quando uma informação pirateada numa rede mundial, ou 

um botão acionado, ou um código clonado, é capaz de 

construir ou destruir Nações, economias, ou qualquer forma 

de convivência, pensar ou agir como se pensava ou agia na 

era pré-tecnológica, isto constitui sem dúvida a negação da 

capacidade de evoluir da espécie humana, se esse 

processo fosse sustentável  e se impusesse às gerações 

futuras. Significaria aumentar os abismos que desequilibram 

o Planeta, ou precipitar a ruptura do processo numa 

dimensão global, pelo poder da tecnologia e sua inevitável 

conseqüência: a globalização e a interdependência de 

todas as coisas. 

E prossegue: 

“No entanto, é isto o que está acontecendo, à margem das 

razões oficiais, suas análises, interpretações e justificativas. Os 

conceitos dos que dominam, ou imaginam dominar o mundo 

constituem a repetição dos conceitos tidos e praticados no século 

XIX, ou nos séculos anteriores, quando foram gerados, na era pré-

tecnológica, ou na era da longínqua primeira revolução industrial, - 
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das carroças e dos trens do Far-West, misturando-se na conquista 

do Oeste, ou das grandes cidades, ou do colonialismo do “sol que 

não se põe no império de sua Majestade”; nos tempos da servidão 

ou da escravidão aceita e praticada, quando a consciência de 

direitos humanos, constituíam, quando muito, um imperativo moral 

e a igualdade dos povos e das nações, ou de seus direitos 

inexistiam e os conceitos de justiça só eram válidos para as elites 

e ainda dependendo de sua capacidade de se impor, através das 

manobras das cortes, ou de outras manobras. 

É preciso entender que a tecnologia deve ter vindo para 

libertar a humanidade desses conceitos, não para condicioná-la a 

eles cada vez mais. Poderíamos pensar em tecnologia da 

libertação, ou para a libertação, como alternativa. Porque não, 

Leonardo Boff? 

 

 A rotina da repetição do passado. 

  

 Os atuais mentores dos sistemas, os referidos ditadores, através dos 

mecanismos que dominam e da riqueza e do poder que concentram, 

continuam, no entanto, a imaginar que podem manter o domínio sobre o resto 

do mundo. Dou alguns expressivos exemplos dessa forma de pensar, iniciando, 

um pouco antes da era Bush, efêmero equívoco da nação americana, à qual 

reservo alguns comentários ao final – como extrema expressão de um novo 

colonialismo, que imagina trazer para os nossos dias o referido conceito do 

“império onde o sol não se põe”. Na tentativa de realizar este objetivo, os donos 

dos sistemas utilizam da tecnologia e de seu poder de concentrar, como forma 

de dominação, a pender como uma ameaça contra os que não se 

enquadrarem, ou não se submeterem a seus interesses globais. Desconhecem, 

esses novos senhores, que a era pós-tecnológica já não é compatível com os 

controles globais, que apenas geram a insegurança e a revolta no mundo. Na 

verdade, a eficácia desses controles só se sustentará na proporção exata em 

que se elimine a liberdade, em favor de um novo fundamentalismo que se 

apresenta sob a face de defesa da mesma liberdade, ou da democracia, que, 

na verdade, ferem de morte. 



 58 

Passo a analisar a nova ideologia do poder, iniciando, como disse, pouco 

antes da era Bush, e citando novamente A Revolução do Terceiro Milênio. 

Em 1999, o Presidente Bill Clinton, em Florença, na reunião 

dos Presidentes da chamada 3ª Via, afirmava: "que não se 

enganem os pobres - os investimentos irão para onde 

resultarem maiores lucros". Não era sequer original, em sua 

constatação, ou ameaça, sem muita clareza. 

Keneth Galbraith, na UnB, em 1976 afirmava: "é melhor ser 

explorado pela Volkswagen do que não ser explorado por 

ninguém. A não ter multinacionais, é melhor tê-las, mesmo 

sendo explorado por elas". 

Também não era original. Na década de 20, Kalvin Coolidge, 

Presidente dos EEUU - vê-se que é uma linha de pensamento que 

domina o processo, era enfático: "é preciso que todos saibam: o 

negócio deste país são os negócios".  

Também nada afirmava de novo. Adam Smith, em sua 

origem, na Inglaterra, de 1846, no “império onde o sol não se 

punha”, aconselhava os nobres ingleses: "aos filhos das antigas 

famílias, que acumularam riquezas, convém a política de 

colonialismo, porque nas Colônias terão onde investir sua 

riqueza e colher seus lucros.  

Que não se enganem os pobres... e, vejam, isto tudo foi antes da era 

Bush*. 

Mas prossigamos na “Revolução do Terceiro Milênio”: 

 Há 150 anos, em 1854, o chefe índio Seatle escrevia ao 

Presidente americano, Franklin Pierce - este lhe propunha 

comprar suas terras: "Como é que se pode comprar ou 

vender o céu, o calor da terra! Essa idéia nos parece 

estranha..." – e  prosseguia: "quando o Grande Chefe em 

Washington manda dizer que deseja comprar a nossa terra, 

pede muito de nós".  

_________________________________________________________ 
     * Do livro “Cara, cadê o meu país”, de Michael Moore – Palma de Ouro do Festival de 
Canes – colho, à última hora, esse conceito de Dick Cheney, Vice-Presidente e guru da 
política externa de Mr Bush:  
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“Cerca de 70 a 75 por cento de nosso negócio é relacionado à energia, servindo clientes 
como a UNOCAL, a EXXON, a SHELL, a CHEVRON e muitas outras entre as principais 
companhias petrolíferas de todo o mundo.  
     Como resultado, nós freqüentemente nos encontramos operando em lugares bem 
difíceis. Nosso Senhor não achou adequado colocar petróleo e gás apenas onde há 
governos eleitos democraticamente e amistosos em relação aos Estados Unidos. Às 
vezes temos de operar em lugares onde, considerando todos os senões, ninguém 
gostaria de trabalhar. Mas nós vamos onde o negócio está”. ( palestra no  Ceto Institute, 
23 de junho de 1998.) 
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Entre tantos outros exemplos de resistência e dignidade, não se pode citar 

o exemplo do governo turco, recentemente, na estratégia do Presidente Bush 

para invadir o Iraque. 

Para obter bases militares na Turquia, o presidente americano se propôs a 

pagar U$ 26 bilhões. Segundo as agências de notícias, o governo turco teria 

exigido R$ 32 bilhões.  

O valor da “consciência nacional” seria esse? Ou estaria a leilão por esse 

valor? Ou a teoria do negócio do bem... Não creio que esse seja o valor da 

parcela de massa de consciência do povo turco. Também não creio que a  

 

“consciência nacional” tenha movido José Maria Aznar, da Espanha, ou o 

novo Chamberlain da Inglaterra – Tony Blair, ou o pequeno Duce da Itália - 

Berlusconi, a estender o tapete para a passagem dos tanques da guerra do 

Iraque, mais uma guerra baseada na mentira e no dolo, sob a capa da defesa 

dos direitos humanos, ou da democracia. Nós iremos onde o negócio está... 

De cada um a história, ou a massa de consciência, cobrará suas posturas. 

Entretanto, prossegue A Revolução do Terceiro Milênio: 

        Mas que esperar de quem, no ano 2000, candidato a Grande 

Chefe em Washington, o mesmo George W. Bush, em debate na TV, 

propunha a troca da dívida dos pobres do terceiro mundo, por parte de 

seus recursos naturais (ou de suas terras?,) repetindo exatamente a 

proposta de seu antepassado Franklin Pierce, há 145 anos?  

Certamente George W. Bush não leu a carta de Seatle. Ou, se leu, 

não entendeu. Ou, simplesmente, entendeu e fez ouvidos moucos, 

inspirado numa história que fez da violência e da conquista, uma 

constante, e do negócio territorial – o negócio acima de tudo, o 

complemento daquilo que o poder armado não lograra conquistar. 

É bom lembrar que a formação do território americano – a metade dele, foi 

resultado de guerras de conquista, ou de negócios, de compra ou troca de 

territórios, ou de interesses. Como se vê, a aliança dos interesses da guerra e 

das finanças não constitui estratégia recente. Fruto desta aliança, nos Estados 

Unidos, são os territórios de Nova Iorque, a Louisiana e o Oeste do Mississipi, o 

Alaska, a Flórida, o Texas, o Novo México, a Califórnia, Nevada, Utah, Arizona 

e parte dos Estados de Oregon e Wyoming. Não se pode desconhecer, 
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também, que, à época do colonialismo, a 1º guerra mundial permitiu aos 

Estados Unidos ampliar seu domínio sobre efêmeras colônias: as Filipinas, 

Guam, Samoa e Havaí – um pequeno império no Pacífico e, ainda, Porto Rico 

no Caribe. Não deu tempo de ampliar e consolidar seu império colonial à moda 

antiga, que essa moda se esgotou, antes que se realizasse o proposto. Mas 

deixou herança e herdeiros. 

O colonialismo tomou outras formas, na era pós – tecnológica; formas 

mais sofisticadas, como a tecnologia, e outras de dimensão muito maior que a 

tecnologia, como o domínio das finanças, ou da especulação, ou dos sistemas 

mundiais – o acordo de Breton Wood, o monopólio da tecnologia nuclear, e de 

outras armas de destruição; o emprego das pressões diplomáticas, exercido 

sobre os mais fracos. Mas, mesmo assim, as novas formas do colonialismo não 

dispensam a trágica herança das formas explícitas de intervencionismo armado, 

se conveniente para manter, ou ampliar o poder, como se vê no Iraque, e se viu 

no Irã, no Afeganistão, ou nas tentativas frustradas do Vietnã, da Coréia ou de 

Cuba, sempre em nome da liberdade, da democracia, ou da civilização cristã, 

prostituídas e transformadas em instrumento eficaz de manter a aliança das 

armas e dos interesses dos negócios. Que não se enganem os pobres! 

Não vai nessa análise nenhuma xenofobia ou antiamericanismo. É 

simplesmente a lembrança de fatos que permitem a melhor compreensão do 

processo, porque a história está-se repetindo, ao invés de avançar. Ora, neste 

processo, os Estados Unidos são, neste momento crucial, os principais atores 

e, sem conhecê-los, não há como compreender o enredo. Não há, portanto, 

como não analisá-los. 

Alguns historiadores admitem que a história, efetivamente, se repete, mas 

alertam que a repetição da história toma, freqüentemente, a forma de farsa e, o 

que é mais grave, freqüentemente, também, ao se repetir, se transforma em 

tragédia. 

No contexto da repetição do passado e da ignorância, ou da negação das 

dimensões da era pós – tecnológica, ou das ameaças que pairam sobre o agora 

e crescem sobre o futuro, entende-se melhor que a negação do protocolo de 

Kyoto tem longa e fundamentada origem, assim a separação dos homens entre 

representantes do mal e do bem (bandidos e mocinhos); a ressurreição dos 

conceitos, ou das estratégias da guerra fria, ou da segurança armada, no 
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contexto do massacre econômico de países como a Argentina, como fora antes 

o México, parte mais fraca do NAFTA, exemplo do que pode vir a ser a América 

Latina na ALCA, como sistema de domínio mais do que de cooperação, 

enquanto o braço do FMI impõe aos pobres suas políticas recessivas e 

excludentes, a economia virtual dita seus juros gerando dívidas insuportáveis e 

o Acordo de Breton Wood continua a impor o padrão monetário global, 

enquanto for sustentado pela economia estremecida dos aliados menores – 

(Vae Victis), e dos excluídos, a quem cabe sustentar a inflação globalizada da 

moeda especulativa. 

Isto tudo, sob ameaça do monopólio da bomba e das armas de destruição 

em massa. Desarmados os mais fracos, o que parece e, essencialmente, é bom 

–quem vai desarmar o Senhor do Império, e seus fiéis escudeiros? 

Esses conceitos e esses fatos evidenciam que, nesta era pós-tecnológica, 

ou da dimensão global dos sistemas, não podem ser mantidos os princípios da 

concentração e da competição, que contradizem a natureza do processo 

humano e de todas suas circunstâncias em nome do livre mercado, do 

liberalismo, do socialismo do Estado e de todas as formas “neo” por eles 

geradas, dando tudo e todo o poder a um só, sem admitir partilha, igualdade, 

pluralismo e liberdade. 

 

 Globalização, terror e sinais de ruptura. 

 

Não é a globalização que é insustentável. Insustentáveis são os 

princípios, ultrapassados pela revolução tecnológica, e que continuam sendo 

aplicados à era da globalização, bem como as equivocadas estratégias 

praticadas para mantê-los. É preciso dar à globalização seu verdadeiro 

significado.  

O verdadeiro significado da globalização, viabilizada pela revolução 

tecnológica, deveria produzir a inserção universal das pessoas no processo de 

evolução da espécie humana, do homem e da sociedade, na diversidade e na 

pluralidade de seus relacionamentos, comportamentos, economias e culturas. 

Deveria significar o aumento global das relações entre as pessoas e entre 

povos, numa sociedade complexa, porque evoluída, mas ordenada, porque de 
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partes complementares e harmônicas e, por isto, uma sociedade 

verdadeiramente pluralista e livre. 

– A globalização, portanto, deveria significar o crescimento do 

pluralismo, da participação, da cooperação e da liberdade e não, o 

fortalecimento da concentração excludente, monopolista e totalitária. 

O mundo pós-tecnológico não poderá sustentar sua globalidade pela 

ameaça das ogivas nucleares, ou pela manipulação dos genes, feitos 

monopólios de um só. Esta hipótese exige a adoção de novas estruturas e de 

uma nova ética, inspiradora do direito, das instituições, da organização e das 

relações humanas, a nível pessoal, nacional e internacional. Esta nova ética e 

esta nova organização terá de viabilizar o acesso de todos, o que certamente 

só será obtido pela adoção dos princípios da solidariedade e da participação, 

como única forma de garantir a liberdade, num mundo plural, repartido entre 

todos, na diversidade de suas leis, suas culturas e suas identidades. 

A unidade não significa unanimidade. A unidade significa a multiplicidade 

ordenada, capaz de conviver em harmonia, cooperação e paz. Chegar a esse 

estágio – é preciso repetir para que não reste dúvida, significa fazer uma 

revolução nos conceitos e na prática da organização e do funcionamento da 

sociedade, tanto em nível global, como em nível local, de cada povo, de cada 

país, ou de cada pessoa. Esta não é uma questão romântica. Nem 

simplesmente ética. Esta é uma imposição da tecnologia, para garantir a 

sobrevivência. 

Se tal revolução está sendo feita, com a tecnologia, com as coisas, por 

que não pode ser feita com os homens, sua organização ou sua forma de 

conviver? Por que há de ser o homem a nota destoante da natureza, inclusive 

das coisas por ele mesmo criadas? Estas são perguntas necessárias, que não 

podem ser caladas,  e, diante das quais, não nos podemos calar. 

É a falta de compreensão dessa revolução necessária nos conceitos, e na 

pratica, ou a falta de coragem ou vontade de fazê-la, que permite, até com 

aplausos de alguns, que os sistemas de concentração, desejosos de impor-se 

ao mundo, reduzam a segurança, a liberdade ou o futuro da espécie humana, 

ao espetáculo de caçar um homem e sua Organização, de caverna em caverna, 

em meio à pobreza ou à miséria do mundo; que, em nome dessa estratégia, se 

distribuam megatons de bombas, feito espetáculo da mídia global, e sacos de 
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pão e remédios, marquetizados, para matar a fome e curar as feridas causadas 

pelas mesmas bombas; ou, ainda, apelar ao mundo para reconstruir o que as 

mesmas bombas destruíram. Mesmo que se reconstruam as coisas, as 

pessoas que morreram, ou foram mortas, essas não se reconstroem. Desta 

forma, de tragédia, não de farsa, se está repetindo mais uma vez a história das 

caçadas anteriores a Fidel Castro, ou a Ho-Chi-Min, ou, no começo, aos índios 

do Oeste, na pretensão de impor ao mundo e à história, o poder, a própria 

cultura, a própria concepção do bem e do mal, ou o equívoco conceito de 

liberdade, significando a submissão dos mais fracos e o poder sem limite dos 

mais fortes, tudo em favor do lucro, em favor do negócio... 

Contra esta repetição do passado, trazida à dimensão e ao poder da 

tecnologia, é que se forma e se volta a massa de consciência no mundo. É 

também contra a prepotência que, apesar de outras razões, aparentes ou não, 

se cria o ambiente propício ao surgimento e a ação do terrorismo 

fundamentalista, forma desviada, ou desesperada, da mesma massa de 

consciência. 

Neste contexto, entende-se melhor, também, o 11 de setembro de 2001, 

tragédia importante apenas enquanto alerta aos homens, de que o mundo dos 

absolutos controles pertence ao passado e sua limitada tecnologia, e que só 

uma profunda mudança nos conceitos que definem a história, o ser humano e 

suas circunstâncias, poderá evitar a ruptura. Dessa ruptura, o 11 de setembro 

pode ter sido apenas um começo, um pequeno sinal, em face do tamanho da 

fatura que poderá vir a ser apresentada e cobrada pela história, se não for 

revertido o processo. 

Lamentavelmente o atentado de 11 de setembro produziu mais de 2.500 

vítimas fatais em Nova York. Nesse mesmo dia, para os que por ali 

transitassem e tivessem olhos para perceber além das telas de TV, que 

mostravam a derrocada das ex-torres mundiais dos negócios, estava exposto 

nas bancas do aeroporto de São Paulo, um jornal da véspera, estampando em 

manchete: 40.000 crianças morrem no mundo, diariamente, de desnutrição. 

Poucos – talvez ninguém - davam atenção a esta manchete, ou se 

escandalizavam com a tragédia que ela anunciava, porque a tragédia das torres 

de Nova York era mais compactada, acontecia no coração do poder, golpeava 

os donos dos sistemas. Era mais espetacular. 
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A morte das crianças, no mundo, não tinha rosto. Difusa, a morte ocorria 

na África, no Sudeste da Ásia, na América Latina. Algumas crianças morriam 

também nos guetos de Nova York, ou de Londres, é verdade, mas isso também 

não tinha muita importância. Não aconteciam em Manhattam, no coração de 

Nova York, ou na jugular do sistema. Por isto não comoviam – e nem moviam a 

percepção, o horror, ou a solidariedade dos homens. Não constituíam 

espetáculo para a mídia. Mas a tragédia existia, e, a cada segundo, a morte 

cumpria sua função sobre os inocentes - tão inocentes quanto as vítimas 

das Torres de Nova York, alimentada esta outra tragédia pela ganância dos 

homens, ou seus instintos primários, os quais mantêm os sistemas, que 

concentram e excluem, concentram, e concentram e excluem... até que os 

desequilíbrios produzam a ruptura, se o processo não for revertido. 
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PARTE II 

 

A CAMINHO DA RUPTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CRESCE O ABISMO ENTRE OS QUE CONCENTRAM E OS QUE SÃO 

EXCLUÍDOS. 
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1.1. UMA REFORMULAÇÃO NO CONCEITO DE DESENVOLVIMENTO. 

 

O processo de desenvolvimento humano e, portanto, o processo social em 

todas as suas dimensões - ética, política, econômica, cultural e todas as outras 

que o compõem, não pode ser abordado como um simples processo 

econômico, ou sua interpretação, e esta, por sua  vez,  não pode ser resumida 

a meros indicadores do equilíbrio financeiro ou do estado da economia. No 

entanto, assim, tem sido feito desde que se implantou a concepção da 

prevalência ou do domínio do capital, do mercado, ou do lucro, como valor 

supremo, razão do ser e móvel das ações humanas, esquecido o homem em 

todas as suas dimensões. 

Este reducionismo tenta sobreviver, apesar das transformações e do 

estágio a que chegou a tecnologia, e a que deveria ter chegado ao homem e 

suas instituições.  

Em outro nível, têm prevalecido interpretações e denúncias de ordem 

puramente ética, ou voltadas a despertar as consciências em relação às 

situações de injustiça e do desequilíbrio gerado por essas situações. Essas 

denúncias e esse despertar das consciências constituem componentes 

importantes em favor da mudança, pois fortalecem a massa de consciência, 

mas a própria massa de consciência deve saber minimamente para onde  suas 

aspirações desejam ou podem levar o processo, e os caminhos para chegar até 

lá. 

Há mais de vinte anos, o livro "A Idade do Homem" propunha que, entre 

os conceitos a serem superados, se colocasse em xeque o conceito de 

desenvolvimento, então em voga.  

Dizia aquele livro:  

“Não é aceitável um conceito de desenvolvimento que acaba 

sendo confundido com o crescimento ilimitado para alguns, à custa 

da maioria, como se isto fosse necessário, e o desenvolvimento se 

esgotasse nisto. Ou então, simplesmente, um processo de 

crescimento de números e quantidades, deixando fora o homem, 

como se ele não contasse e se isto tivesse sentido". 
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 Ter mais ou ser mais. 

 A proposta não era nova, ou totalmente original. O Papa Paulo VI, 

em sua Encíclica Populorum Progressio*, mais de 10 anos antes, alertava para 

a necessidade de superar o conceito de desenvolvimento entendido como ter 

mais, para um novo conceito que abrangesse o ser mais. 

O livro “A Revolução do Terceiro Milênio“ comenta: 

Este novo conceito, no entanto, permaneceu muito tempo 

apenas como um imperativo moral, e só ganhou significativo aval nos 

meios acadêmicos, políticos e, lentamente, nas análises econômicas, 

que adotavam o conceito de desenvolvimento apenas como produto 

de indicadores econômico – financeiros, no final da década de 80. 

Nessa ocasião a ONU, afinal, começou a pôr em prática em suas 

análises e relatórios o novo conceito - medido o nível de 

desenvolvimento pelo Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

Os novos critérios de medida, para essa análise, procuraram adotar 

indicadores capazes de revelar as condições reais de vida das 

pessoas e não apenas o crescimento da economia. 

 Embora este conceito seja hoje aceito, ou ao menos considerado 

teoricamente, até pelos organismos financeiros, na prática é 

necessário dar a essa conquista de conceitos, conseqüências 

concretas, isto é, além de formar uma nova consciência, caminhar no 

rumo de gerar a nova teoria de desenvolvimento, que considere as 

dimensões humanas, como objeto ético e prático desse processo.  

 

 É preciso, a partir dos conceitos, criar instrumentos coerentes. 

 

No entanto, não é suficiente perceber esses novos conceitos. 

É necessário, simultaneamente, criar mecanismos, ou  

 

* Paulo VI – papa – Encíclica Populorum Progressio – 1967  

 

específicos, capazes de fazer com que o desenvolvimento 

humano, e não simplesmente o crescimento da economia, ao  

viabilizar-se,  se expresse no aumento da participação efetiva das 
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pessoas e da sociedade nos processos de desenvolvimento e em 

seus benefícios. 

Nesta concepção, o desenvolvimento humano não constitui 

apenas um sub-produto, ou uma atividade, complementar – 

compensatória, ou assistencial à atividade econômica. O 

desenvolvimento humano constitui o próprio objeto e o 

instrumento, ou meio principal da organização social e do 

funcionamento das relações sociais. A economia deve adaptar-se 

a ele, ser parte deste meio, e é necessário desenvolver 

mecanismos e instrumentos coerentes com esta concepção. Se 

não, não passa de concepção, desejo vago ou teoria. 

Desenvolver esses instrumentos, ou mecanismos é possível. 

 

1.2. AS DENÚNCIAS DA ONU. 

 

Vale reforçar, a esta altura, algumas análises já apresentadas na primeira 

parte deste livro, continuando a transcrever, ainda, trechos de “A Revolução do 

Terceiro Milênio”. 

“O relatório da ONU sobre o desenvolvimento humano, de 1996, 

já advertia: Se as tendências atuais continuarem, as diferenças 

econômicas entre as nações industrializadas e as em 

desenvolvimento, deixarão de ser iníquas para se tornarem 

desumanas. 

Provavelmente à falta de denúncia maior, o relatório de 1998 

refere-se à situação mundial como "grotesca". Pessoalmente 

preferiria dizer trágica, apesar da identidade essencial entre a 

tragédia extrema e a extrema comédia entre o sublime e o cômico, 

ou o grotesco, na linguagem teatral. 

 

 A consciência do fato e as denúncias são antigas.  

 

Em 1980, a Unesco - órgão também da ONU, já alertava "Tal 

fato se confirma quando se consideram as desigualdades entre seres 

humanos, quer se trate de pessoas, de grupos ou de países. 
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“As disparidades econômicas não se atenuaram”, dizia o texto 

da ONU, àquela época: 

“Em muitos países o PIB/ habitante é inferior a 300 US$, enquanto  que, em 

outros, se situa em 9000 US$, ou seja trinta vezes acima.” 

Hoje, no ano 2000, em alguns países ricos a renda situa-se não 

mais 30, mas 100 vezes acima dessa renda média dos países 

pobres. Ou mais de 300 vezes, como ocorre se comparada a   renda  

média de países com os EUA ou o Japão aos índices extremos – a 

Tanzânia, por exemplo, onde a renda média não ultrapassa os US$ 

70,00. É cômico, grotesco, ou trágico que, com a rotina de ver a 

tragédia, o abismo que cresceu neste período, de 30 para 100 vezes 

ou para 300, nos seus extremos, não escandalize, não revolte, não 

passe de um número. 

Isto porque as denúncias pouco foram ouvidas e quase vinte 

anos se passaram, para que a própria ONU voltasse a fazer soar um 

novo alarme, mais forte, e viesse a denunciar, agora mais duramente 

ainda, que as desigualdades se estão transformando de iníquas em 

desumanas e de desumanas em grotescas, como, aliás, se o iníquo 

já não fosse suficientemente desumano e o desumano, 

suficientemente trágico; teríamos que falar, então, em iniquamente 

desumanas ou simplesmente trágicas as condições do mundo, para 

tentar expressar o que vem ocorrendo”. 

Na verdade o escândalo denunciado há trinta anos só fez agravar-se, 

como foi analisado, e a tendência é de agravar-se cada vez mais - 

concentrando cada vez mais e excluindo cada vez mais, aumentado o abismo 

que separa os ricos dos pobres, se não se modificarem os fundamentos da 

organização social, a começar pela ordem, ou desordem econômica vigente, 

difundida como um dogma, e posta em prática com a insensabilidade dos 

robôs, ou o batimento repetido da máquina, pois, neste reducionismo, tudo não 

passa de números, enquanto não se percebe que os números escondem seres 

humanos, ou o processo humano - e este não é um número. 

 

 A insustentabilidade dos que dispõem dos sistemas.  
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A denúncia da ONU, no entanto, não conseguiu que as Nações 

beneficiárias dos sistemas criassem ou apontassem mecanismos corretivos, 

capazes de gerar medidas concretas para reverter o processo. Ao contrário, 

tem-se a impressão, e os fatos recentes o confirmam, que a ONU, na medida 

em que denuncie os desequilíbrios e que integre sua ação na massa de 

consciência em favor da mudança,  afastando-se dos sistemas que concentram 

e dominam o mundo, se transforma em mecanismo incômodo para os donos do 

processo e necessário se faz enfraquecê-la, deixá-la impotente. A recente 

invasão do Iraque, à revelia da ONU, num desprezo evidente da consciência 

mundial, e com sua repulsa, às vezes contida pelo medo ou pelo jogo de 

interesses, é um dos sinais evidentes da forma como o direito entre as Nações, 

a evolução do processo, ou a mudança dos fundamentos e das estruturas 

vigentes não interessam aos que dispõem dos sistemas. 

Continua a análise de "A Revolução do Terceiro Milênio": 

Dessa forma a questão das desigualdades continua girando 

mais na esfera das questões morais, a ser tratada em Congressos e 

Simpósios, ou transferida a organismos que não contam com 

mecanismos de atuação direta na ordem econômica e financeira, ou 

mesmo na ordem jurídica, ou política, e a outros órgãos de várias 

espécies – Conselhos e Comissões, Igrejas etc, para que tudo 

continue como está. 

E conclui: 

 “Os beneficiários do estado atual não concentram seu esforço e 

sua capacidade em criar instrumentos e mecanismos alternativos. Na 

verdade, em seu inconsciente, não lhes interessa mudar a atual 

ordem social em profundidade e nas estruturas que os beneficiam. 

Induzidos pelo instinto da sobrevivência, preferem pequenas 

correções de rumo que lhes prolonguem os privilégios, lhes dê 

sobrevida; ou a distribuição de esmolas, sob a forma de 

financiamentos subsidiados, ou de subsídios diretos cujas fontes, no 

fundo, provêm dos mecanismos de sucção sobre as próprias 

economias aparentemente beneficiadas, ironicamente, através das 

aplicações especulativas. Utilizam também sacos ou cestas de 
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comida, que, enquanto prolongam vidas, amortecem consciências, e 

ajudam a manter o estado de injustiça e de exclusão. 

 

1.3 A DIMENSÃO DAS DESIGUALDADES. 

Enquanto demoram as medidas corretivas, os números da exclusão 

confirmam a insustentabilidade do processo, mantidos seus rumos atuais. 

 

 Cresce o abismo que desequilibra o sistema. 

 

Retorno aos números que constam das tabelas e gráficos da - 

REVOLUÇÕES DO TERCEIRO MILÊNIO, alguns já referidos nos itens finais 

da parte anterior deste livro. É necessário repeti-los e completá-los, porque são 

dados essenciais, e não podem passar simplesmente batidos. As tabelas que 

se sucedem em “A Revolução do Terceiro Milênio” mostram que menos de 

20% da população do Planeta concentra mais de 80%, do PIB mundial - 82%, 

sobrando, por conseqüência, menos de 20% do PIB para mais de 80% da 

população e, especificamente, apenas 14%, para os 20% mais pobres. Dos 

80% do PIB concentrados, a maior parcela está concentrada nas mãos dos 

Estados Unidos e dos países da União Européia, onde vive pouco mais de 10% 

da população mundial. Entre esses gigantes, desenvolve-se a concorrência na 

busca de superar – ou eliminar, o competidor. No fundo, explica-se por aí o 

expansionismo da União Européia e o intervencionismo americano. Enquanto 

isto, a China, ou o Japão continuam por caminhos alternativos, que os 

conduzirão, provavelmente, a formar um ou dois blocos de influência com 1/3 

da população do Planeta. Restam a Índia, o Brasil, ou a África, o mundo árabe 

e a América Latina, o mundo mais excluído... 

Extraio outros números e análises da “Revolução do Terceiro 

Milênio: 

“Em contraposição, dos 20% de PIB nas mãos dos excluídos, 

apenas 5% restam nas mãos de 80% dessa população, pois, nesses 

países, se repete – e se agrava, a mesma concentração: 20% da 

população concentra, em média, mais de 90% do PIB. Isso quer dizer 

que, entre os excluídos, os números da concentração superam a 

média global da exclusão. Tal fato ocorre, em grande parte, como 
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conseqüência da estratégia praticada nesses países – o Brasil é um 

bom exemplo de, na impossibilidade de levar todos ao primeiro 

mundo, levar alguns - os privilegiados do sistema, ao círculo dos 

desenvolvidos. A concentração tem que ser, conseqüentemente, 

maior e, sendo maior a concentração, maior há de ser a exclusão. 

Daí os lucros exorbitantes dos sistemas financeiros, ou das 

megaempresas, transnacionais ou não – sobretudo as ligadas à infra 

– estrutura básica, os ramos da informática, das telecomunicações e 

do petróleo e das que traficam com a especulação em geral. 

Enquanto isto... as favelas, a exclusão, o desemprego...” 

Não se está percebendo a ineficácia dessa estratégia, que só faz crescer 

o abismo e aumentar perigosamente os desequilíbrios. No Brasil, ele vem 

sendo praticado há 40 anos, no mínimo, e, apesar da absoluta primazia do 

econômico, da celebrada política econômica, o país deixou de ser a 9º ou 10º 

economia do Planeta, para se tornar a 15º, em marcha regressiva. Enquanto 

isto, crescem a concentração, o poder, o policiamento do mundo. 

As desigualdades brasileiras constituem, desta forma, um perfeito exemplo 

das conseqüências da aplicação dessa equívoca estratégia, que se pratica há 

quase meio século, no mínimo desde 64, no Brasil, e que domina o processo. 

Assim é que nada mudou na essência da estratégia, através da mudança dos 

regimes, do regime militar, para a auto-intitulada social democracia, ou dessa 

para a era recém iniciada e que poderia ser chamada de voluntarismo 

populista – a partir da ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder. Sem 

um projeto alternativo, efetivamente nacional, e, ao contrário, compromissado 

com a manutenção do sistema, pretende-se fazerem conviver os sistemas 

contraditórios: a concentração gerando exclusão, com a piedade social gerando 

o assistencialismo – ao invés de se promover a síntese esperada e prometida. 

Desta forma, perpetua-se e agrava-se a contradição, ao invés de se dar um 

passo à frente, na direção dessa síntese.  

Em decorrência, também, continuam crescendo as desigualdades sociais.  

Os lucros do sistema bancários, em 2003, aproximaram-se do R$ 20 bilhões, e 

de uma só empresa de infra-estrutura – o Petróleo, de R$ 17 bilhões. Isto quer 

dizer que só esses segmentos lucraram, nesse ano, em torno de 30% do que 

dispõe o Estado para investimentos, descontados os quase R$ 150 bilhões dos 
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compromissos da dívida, fruto, em grande parte, da especulação financeira, a 

metade garantida pelo superávit primário, utilizado mais para manter os 

sistemas especulativos, ou os encargos da dívida, aliás eternizados pela 

transformação do superávit primário em bônus a serem resgatados depois, do 

que em saldar a própria dívida. 

Assume-se, assim, a estratégia de que é necessário manter esses índices 

para ter credibilidade no mercado internacional, garantir os ingressos de 

recursos que gerem o equilíbrio financeiro prometido aos mesmos sistemas. A 

sociedade está fora deste círculo – não importa o que com ela aconteça. 

É preciso retornar a perguntas que não podem calar: 

- Que credibilidade é esta, às custas da exclusão do acesso de milhões de 

seres humanos, já não se diga aos benefícios do desenvolvimento, mas aos 

direitos básicos da cidadania, ou da condição humana: a renda, o trabalho, a 

saúde, a moradia, a educação, enfim ao fundamental direito de participar do 

próprio processo? 

- Que credibilidade é esta, que depende dos humores das bolsas, ou do 

mercado, comandados pelos analistas dos sistemas de especulação? 

- Que credibilidade é esta, que é ditada pela Agencia Morgan, por seus, ou 

por outros analistas do mercado, representantes explícitos dos sistemas de 

especulação? 

- Que credibilidade é esta, que é conferida ou retirada de acordo com 

avaliações de tal origem e inspiração, independentemente das condições 

efetivas do país, de sua situação real, como sociedade, de forma semelhante 

ao gesto de retirar a escada, deixando o pintor pendurado no pincel? 

- Que soberania – garantia e pressuposto, ainda, da dignidade e da 

liberdade de um povo, condenado a depender da injeção do dinheiro, 

freqüentemente o próprio dinheiro fruto da especulação, sobre ele exercida, que 

controla os sistemas? 

Argumentar-se que seriam inimagináveis as conseqüências ou a ameaça 

de uma quebra dos sistemas financeiros é ignorar a ameaça muito maior que 

representa a desestruturação, ou a quebra da sociedade. 

Deve-se dizer que é um falso dilema a dicotomia entre afastar os riscos 

atrelando-se ao sistema, ou inviabilizar o processo, como se não houvesse 

alternativas, afirmação continuamente repetida. 
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No entanto, existem alternativas, a começar pelo esforço em criar, ou no 

mínimo ampliar os critérios de confiabilidade, que não podem resumir-se aos 

interesses financeiros. O risco de qualquer país, ou a confiabilidade Brasil, não 

pode reduzir-se a seu compromisso de gerar recursos financeiros para garantir 

lucros especulativos e aceitar encargos extorsivos, à custa de sua viabilidade 

como sociedade, ou como Nação. Isto significa correr um risco muito maior. 

Indicadores como recursos naturais, população, vontade política e vontade 

nacional, competência, compromisso ético, participação e cooperação global, 

índices de desenvolvimento humano e outros, poderiam constituir critérios ou 

indicadores a serem postos na mesa dos processos e das decisões globais, ao 

invés da submissão tranqüila e da obediência irrestrita aos critérios financeiros 

impostos pela especulação. 

Mas, para isto, há que ter consciência de indicadores alternativos. Para 

isto, é necessário criar as condições necessárias para que, através desses 

indicadores, possam-se garantir investimentos qualitativos, substituindo o 

critério fácil e reducionista do superávit primário, o qual  garante apenas a 

especulação, à conta de consolidar o estado de miséria de parcelas cada vez 

maiores da sociedade. 

Por que parece inevitável prosseguir com a cômoda postura de que não 

há alternativas a colocar à política econômica, ou, o que é pior, financeira, ou 

monetária, como supremo valor e garantia da sustentabilidade? Como explicar 

que, apesar disto, sem qualquer avanço significativo nas áreas sociais, a 

economia brasileira tenha despencado da 9º ou 10º posição, no ranking das 

maiores economias do mundo, para 15ª posição?  

Extraio de “A Revolução do Terceiro Milênio”, o gráfico que mostra o 

tamanho das desigualdades – ou da má distribuição de renda no Brasil, 

conseqüência dessa opção de levar alguns ao primeiro mundo, para equilibrar 

as finanças às custas da exclusão da sociedade e do homem. O gráfico 

compara a má distribuição da renda brasileira com a distribuição da renda em 

outros países; mesmo países de muito menor desenvolvimento do que o Brasil.  

Gráfico nº 1 – Razão entre a média dos 10% mais ricos e dos 40% mais 

pobres da população em alguns países. 
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A certa altura "A Revolução do Terceiro Milênio apresenta uma segunda 

tabela, que mostra a forma extremamente desigual como essa riqueza se 

distribui entre vários países. Verifica-se, por essa tabela, como a má 

distribuição da riqueza, conseqüência do processo de concentração e exclusão, 

ocorre globalmente, em nível mundial. Os números da desigualdade abrange a 

comparação que pode ser feita entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e 

em desenvolvimento. 

 

Tabela nº2 - Participação de alguns países, desenvolvidos e não- 

desenvolvidos, no PIB mundial, relacionada à respectiva população: 

 

 
POPULAÇÃO 

EM 1000 

PIB  EM US$ 

BILHÕES 

 % NA 

POPULAÇÃO 

MUNDIAL 

% NO PIB 

MUNDIAL 
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Brasil 160.000 800 2,7 3,2 

EEUU * 280.000 7.200  4,7 28,8 

Índia 900.000 342 15,0 1,3 

França 65.000 1.540 0,9 6,1 

África do Sul 42.000 134 0,7 0,5 

Inglaterra 58.000 953 0,9 3,8 

Tanzânia  116.000 276 1,9 1,0 

China 1.200.000 662 20,0 2,6 

Nigéria 115.000 64 1,9 0,25 

Alemanha 80.000 2.450 1,3 9,0 

Japão 125.000 4.800 0,2 10,0 

 

No quadro, vê-se como é extremamente desigual o percentual referente à 

participação do PIB versus população, por exemplo, nos EUA*, na Alemanha e 

no Japão, em contraste com países como a Índia, a China ou mesmo a Nigéria 

ou o Brasil. 
 
*Segundo estimativas atuais, o PIB americano já ultrapassou a casa dos US$ 9 trilhões. A taxa 

média de crescimento dos países desenvolvidos tem-se situado em torno de 3 ou 4%, o que acrescenta, 
anualmente, trilhões de dólares ao PIB desses países. Por maior que seja o percentual de crescimento do 
PIB na China, por exemplo, proporcionalmente, o volume de riqueza acrescido para uma população que 
cresce aceleradamente, é menor do que o crescimento da riqueza americana, ou dos países 
desenvolvidos, ainda que seu PIB cresça a taxas menores e sua população cresça pouco. Comparando, 
hipoteticamente: se o crescimento do PIB na China for de 10%, a riqueza disponível, a mais, para os 1.3 
bilhões de chineses será da ordem de U$66 bilhões, ou seja, cada chinês receberá U$ 55 a mais.  

Isto se o crescimento populacional fosse nulo. Se, no entanto, o PIB americano crescer em 4%, o 
acréscimo do PIB americano será superior a U$ 300 bilhões, o que fará com que cada americano 
acrescente mais de U$ 1000 dólares em sua própria renda. 

Refiro-me à situação brasileira, segundo dados publicados recentemente, referindo-a, ainda, ao 
crescimento americano, no primeiro trimestre de 2004 – dados reais. 

O Brasil recebeu com euforia a notícia de que teria crescido, mais de 2% nesse trimestre. Os EUA 
cresceram em torno de 4%. Isto significa que cada brasileiro, não contado o crescimento populacional que 
reduziria a taxa praticamente a zero, terá um acréscimo de renda da ordem maior de U$ 70, enquanto 
cada americano terá um acréscimo quase 20 vezes maior – da ordem de U$ 1.300 dólares. É assim que o 
abismo vai crescendo e o desequilíbrio aumentando, mesmo considerados os pequenos avanços dos 
excluídos. 

 

 Os índices extremos da desigualdade da renda. 

 

Em seguida, Revolução do Terceiro Milênio passa a fazer uma análise de 

diversos aspectos da desigualdade, em vários países. Diz a análise: 
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Neste prisma, continua rigorosa a denúncia do Relatório da   

ONU, quando revela os números da concentração e da 

exclusão. 

Dos U$ 23 trilhões de dólares que constituem o PIB mundial, 

apenas 5 trilhões são possuídos pelos países subdesenvolvidos ou 

em desenvolvimento, enquanto 18 trilhões são gerados e possuídos 

pelo mundo desenvolvido, afirma o Relatório. No entanto, os países 

chamados em desenvolvimento, a maioria sem desenvolvimento 

algum, contêm mais de 80% da população mundial, ou seja, pouco 

mais de 4,8 bilhões de seres humanos, enquanto nos países 

desenvolvidos o total da população soma em torno de 1 bilhão de 

habitantes. Assim, a relação per capita nos países desenvolvidos é 

de 1 para 15, enquanto que nos países chamados em 

desenvolvimento, mal chega a 1 para 1. Deve-se considerar, ainda, 

para tornar mais grave a situação, que esta disparidade constitui 

apenas uma disparidade aparente, por ser uma disparidade média, e 

a média disfarça o desequilíbrio extremo da concentração e da 

exclusão, no interior dos próprios países, muito mais grave ou muito 

mais iníqua, quando analisada a estrutura interna da distribuição da 

riqueza que resulta nessa média. 

“Na linha dessa análise, o Relatório da ONU examina a 

estrutura da renda interna de vários países”. Vejamos alguns casos; 

- nos EUA, por exemplo, onde a renda média, hoje, atinge a casa 

dos U$ 24.000,00, a renda média do grupo da população mais 

pobre, considerada 23% da população total, se situa em  

    torno de U$ 5.000,00, ou seja, em níveis equivalentes à renda    média 

brasileira. Imagine - se a renda das camadas mais ricas, nos 

EEUU, para que, apesar dos mais pobres, se chegue à renda 

média de U$ 24.000,00! 

no Brasil, que teria uma renda média da ordem de U$ 5.370,00, 

a parcela mais pobre, considerada 10,5% da população 

economicamente ativa (conceito que por não atingir os 

extremamente excluídos ou os que não têm renda nenhuma- 

camadas que somam quase 50% do que poderia ser esta 
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população) tem uma renda per capita em torno de U$ 560,00 ou 

seja, uma renda equivalente à renda média da  Tanzânia – 

retornando ao país já citado, que é, por sua vez, de U$ 580,00. 

Neste país, no entanto, cai para U$ 70,00 a renda média da 

parcela mais pobre da população, novamente sem considerar a 

população extremamente excluída. 

É preciso repetir e frisar, no entanto, que, quando se fala, 

no Brasil ou na Tanzânia, em renda média da população mais 

pobre, não se está considerando a imensa parcela da 

população que, simplesmente, não tem renda alguma e nem se 

estão identificando aquelas parcelas cuja renda pressiona a 

média para baixo, e que em seu conjunto, constitui a maioria da 

população.” 

 

Esses números e esta análise constituem uma amostra do que está 

ocorrendo no mundo. Concluo, citando novamente A Revolução do Terceiro 

Milênio: 

“É nessa escala que a opulência se torna iníqua e a exclusão se 

torna desumana. Iniquamente desumana, ou tragicômica, caso se 

pudesse dizer mais, com o objetivo de despertar e abrir os olhos dos que 

ainda possam ver, sobre o rumo para onde se está conduzindo o 

processo. A disparidade da renda tem como conseqüência a disparidade 

do consumo, outro indicador significativo de como vivem as pessoas, de 

como participam dos bens produzidos pelo desenvolvimento, ou deles 

são excluídos.  

 

Considerando-se as diferenças entre a camada mais rica do 

primeiro mundo, que puxa para cima a renda média para US$ 25.000, ou 

mais,  e a camada mais pobre da Tanzânia, por exemplo, que puxa para 

baixo a renda média para U$ 70, se há de ver por que a diferença de 

renda de 30 ou de 100 vezes entre os mais ricos e os mais pobres, está 

ultrapassando, hoje, a marca de 300 vezes. Esta é a situação a que 

chegou o processo, neste final de século. A desigualdade que, sem 

deixar de ser iníqua, tornou-se desumana, ou grotesca, neste período, 
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continua crescendo vertiginosamente, aumentando indefinidamente o 

abismo que separa ricos e pobres e aumentando o desequilíbrio global.” 

 

A Revolução do Terceiro Milênio faz a análise das desigualdades de 

consumo que transcrevo: 

 

 

 A desigualdade do acesso ao consumo. 

 

Sob o aspecto do consumo, a disparidade desce a níveis 

impressionantes, mesmo nos produtos chamados inelásticos, como os 

alimentos – como se alguns tivessem o estômago 20 vezes maior que 

outros – o que seria biologicamente monstruoso. Não se está 

percebendo que na sociologia, ou na política, também se produzem 

monstruosidades. 

 

O próprio gráfico estampado na capa do Relatório sobre o 

Desenvolvimento Humano, da ONU de 1998, - Edição Brasileira, 

mostra diversos indicadores de consumo nos países 

desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Os índices de 

consumo dos países subdesenvolvidos estão representados pelos 

blocos simples de primeiro plano. Veja-se a disparidade "iníqua", 

que salta aos olhos, e anote-se, agora, que o desequilíbrio no 

consumo repete os desequilíbrios da produção e da renda. 

 

 

 

 

Gráfico nº 2 – As disparidades mundiais: indicadores do consumo. 

 

               
 

 
 

        
   

 

 

              



 81 

 
 

 
        

  Carne, 11 vezes mais. 
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Linhas de telefone, 49 vezes mais. 
 

 

 

 
 

 

 

Papel, 77 vezes mais. 
 

 

 
 

 
        

   

 
 

 
        

   

 
 

 
        

   

 
 

 
        

   

 
 

 
        

   

              
                            

              
                             

Fonte : PNUD – Relatório do Desenvolvimento Humano – 1998. 

 

Verifica-se, pois, nessa análise, a dimensão das 

desigualdades que ocorrem entre países, dentro de cada país, e, 

guardadas as dimensões respectivas, no mundo desenvolvido, 

como no mundo em desenvolvimento, ou no terceiro mundo. Ou, 

ainda, na produção, na renda e no consumo. Nada escapa ao 

desequilíbrio global que se acentua, agravando, como 

conseqüência, o caminho da ruptura. 

 

Para onde nos conduzirá o processo, se não for revertido? 

As conseqüências inevitáveis, dos princípios da competição e da 

concentração, trazidos ao mundo pós-tecnológico, produzem o desequilíbrio e a 

insustentabilidade do processo, inevitavelmente e irreversivelmente. Enquanto 

esses fundamentos permanecerem inspirando a organização e o funcionamento 

da sociedade, em seus múltiplos aspectos, não há qualquer hipótese de que se 

possa reverter o caminho para a ruptura, e que se possa construir uma 

sociedade harmônica e sustentável, ou minimamente segura, ou humana. 
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Na verdade, em velocidade cada vez maior, cresce o abismo entre ricos e 

pobres – países e pessoas e o processo demonstra que é ilusória a afirmação 

de que o crescimento concentrado acabará por refluir globalmente, em favor de 

todos. Isto poderia até ser verdadeiro, caso se estivesse tratando de um 

fenômeno estático, e não de um processo. 

Mas está-se tratando de um fenômeno dinâmico - de um processo 

extremamente dinâmico. Nesse processo,  se viesse a ocorrer esse eventual 

refluxo, ocorreria sempre defasado, e esta defasagem fará com que cresça o 

abismo a cada dia, ainda que em estágio diferente dos estágios anteriores. 

Poder-se-á até chegar a um estágio superior. Mas não é esta a questão.  

A questão é que o desequilíbrio, ou o abismo será cada vez maior e talvez 

tenha conseqüências mais graves exatamente por isto: situando-se em estágio 

superior, afronta e move as consciências de forma mais aguda e, por isto 

mesmo, torna-se a cada dia mais grave. É esta a tragédia, ou a 

desumanização, ou a iniqüidade, ou o grotesco do processo, ou sua 

insustentabilidade no caminho  que o leva à ruptura, se não for revertido a 

tempo. 

 

 Alguns números e considerações da OIT. 

 

Participação, renda e trabalho são conceitos inseparáveis. Aliás, torna-se 

clássica a definição já adotada em A Idade do Homem, de que o trabalho 

constitui a forma através da qual a economia assume sua dimensão social. A 

OIT – Organização Internacional do Trabalho, vem denunciando há tempo a 

deterioração das condições de trabalho no mundo, e algumas dessas 

denúncias já foram comentadas. 

Comparando-se os dados referentes à renda, com a situação do trabalho, 

onde milhões de pessoas são alijadas desse mercado, poder-se-ão aprofundar 

as razões do processo de desequilíbrio que estamos vivendo. 

Há de se ver que a exclusão do mercado de trabalho vem atingindo, em 

velocidade cada vez maior, parcelas maiores da população mundial – e, 

portanto, impedindo sua participação na renda, no bem-estar, ou nos benefícios 

do desenvolvimento, ou seja, promovendo a humanização da economia. Isto 

ocorre num contexto onde continuam prevalecendo as médias, os números, o 
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mercado e especulação, cada vez mais distantes dos direitos do homem, ou da 

promoção do desenvolvimento humano. Ou seja, a exclusão vem prevalecendo 

sobre a participação. 

“O número de miseráveis, e os que vivem em condições subumanas, 

continua aumentando, enquanto se aplicam e desenvolvem as mágicas 

contábeis e as equações econométricas” prossegue A Revolução do Terceiro 

Milênio, que faz a análise dos números da OIT e que transcrevo mais uma vez. 

Os números, agora, são extraídos dos estudos da OIT - 

Organização Internacional do Trabalho, apresentados na 2ª 

conferência sobre Agrupamentos Humanos (Habitat II), em 

Istambul, em julho de 1996. Esses números mostram que um terço 

da população urbana do mundo (estimada 1,5 bilhões de 

habitantes), portanto, 500 milhões de pessoas, no começo dessa 

década, (década de 90) vivia na miséria. Este número, segundo o 

mesmo estudo, poderia chegar a um bilhão, até o ano 2000, 

aproximando-se dos 50% da mesma população na virada do 

século. Este número de miseráveis tende a crescer ainda mais na 

entrada do milênio, se não forem mudados os parâmetros do 

processo, ou se os fundamentos que ordenam a organização 

mundial permitirem que o processo prossiga. O ano 2000 já 

chegou, e o processo não mostra qualquer sinal de mudança. Os 

números atuais, referentes à população global, não apenas à 

população urbana, indicam que cerca de 2 bilhões de pessoas 

vivem abaixo das condições de miséria, com menos de 2 U$ 

dólares por dia, para sobreviver. 

Na verdade os números da OIT referem-se apenas à população 

urbana do mundo, quando se sabe que, grande parte, talvez a parte 

maior e mais miserável da população esconde-se nos recantos 

perdidos dos países sem estatísticas, nos imensos interiores das 

perdidas e esquecidas áreas rurais, conceito que, aliás, vem 

perdendo significado para muitas regiões, pois, de um lado, os 

centros urbanos  atraem, de outro expandem seus problemas e seus 

dramas, sem que consigam expandir seus benefícios. 
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Por isso tudo, o número de miseráveis continua crescendo e 

crescerá mais ainda, porque o aumento populacional elevará a 

população mundial para perto de 10 bilhões de pessoas na primeira 

metade do século entrante. Este crescimento ocorrerá nos países 

não desenvolvidos - na Ásia, na África, na América do Sul, enquanto 

se estabilizará no mundo desenvolvido – e isto já foi analisado. 

Continuará crescendo, portanto, o desequilíbrio.  

Não há como não voltar a perguntar:  

- até quando o processo continuará sustentável? Ou, será que 

estamos condenados a deixar que o desequilíbrio cresça até a 

ruptura?” 

 

 Uma análise alternativa de “A Revolução do Terceiro Milênio”. 

 

Agrava-se, pois, o processo de exclusão, com o crescimento mundial do 

desemprego; A Revolução do Terceiro Milênio aprofunda a análise da 

questão do desequilíbrio global, ligando-a diretamente à questão do emprego. 

Na verdade, o trabalho é a forma como as pessoas geram renda e, através 

dela, participam do processo, assumem e exercitam sua dignidade, porque é a 

renda que lhes dá as condições de, com liberdade, prover, além do sustento, 

seu próprio desenvolvimento – material, cultural, espiritual, “com o suor de seu 

rosto”, numa leve alusão ao fundamento ético (bíblico) da questão. 

Retorno a transcrever essa análise: 

“Paralelamente, o desemprego cresce, tanto nos países 

desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos. Naqueles, nos 

países desenvolvidos, o número de desempregados aumenta, 

sobretudo em conseqüência da automação dos processos e dos 

serviços, na busca da produtividade, da competitividade, do lucro, 

ou simplesmente da comodidade das formas de fazer. Esses 

avanços, porém, não se fazem acompanhar por um ritmo 

equivalente de oferta de empregos alternativos, ou de preparo das 

pessoas para o exercício de novas funções mais inteligentes, 

menos automatizáveis, ou ainda voltadas a responder às buscas 

pelo bem estar ou a qualidade de vida, setores em maior e mais 
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contínua expansão na era pós – tecnológica, e onde é necessário 

manter, nem que seja como sinal de essencial participação, a 

presença, ou o toque humano”.  

Os avanços também não se fazem acompanhar de estruturas e 

mecanismos que permitam utilizar as novas tecnologias em favor da libertação 

do homem das formas tradicionais de trabalho. Lembro novamente que mesmo 

na era pós – tecnológica, o trabalho permanecerá como pressuposto e sentido 

de vida da espécie humana, ainda  que sob novas modalidades e novo formato 

adequado às novas formas de ocupação. Nessa nova era, de complexidade 

crescente, da globalidade, o trabalho em suas mais variadas formas, buscará o 

lazer, o aprimoramento intelectual, cultural e espiritual, ou seja, formas 

correspondentes à busca de maior plenitude do ser e da qualidade de vida 

humana. Nesta percepção, a tecnologia também se orientará, como causa e 

como corolário, a serviço dessa busca, para servir o homem, ao invés de estar 

a serviço apenas do que pode concentrar mais ou do endeusamento da moeda, 

do lucro e do poder, ou da busca alienante de coisas, desestruturando a 

harmonia ou o equilíbrio necessário à organização social, à vida da pessoas e à 

sustentabilidade do processo. 

Prossegue em seguida a análise da Revolução do Terceiro Milênio: 

“Nesse contexto, mesmo no mundo desenvolvido - no passado 

tido como de pleno emprego, o número de desempregados já 

ultrapassava no final da década passada (década de 80), a casa dos 

50 milhões, chegando em seus picos, em vários países, a aproximar-

se , localizadamente, dos 10% da população ativa. Amplos 

programas sociais, mantidos com o orçamento que a riqueza 

concentrada propicia ao primeiro mundo, tem suprido as carências, 

ministrando assistência social aos desocupados que, muitas vezes, 

acabam, apesar da assistência, gerando guetos anti-sociais, 

perdendo valores, levados ao vício e a  toda forma de degradação e 

violência. Esta reação pode ser considerada normal, ou inevitável, 

porque não é o ócio, nem a assistência a condição natural do 

homem, mas o trabalho e a auto - realização.  

A situação dos guetos se agrava pela imigração de camadas 

pobres, ou conflagradas pela violência, em várias partes do mundo, 
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criando novos desequilíbrios e gerando novos conflitos. A mesma 

cegueira que mantém continentes inteiros na condição desumana e 

de plena miséria, atinge, portanto, de forma especifica, amplos 

setores dos beneficiários do sistema, apesar da riqueza por eles 

acumulada”.  

No entanto, é na parte do mundo excluído, apesar de suas imensas 

potencialidades, cuja exploração, por séculos, fez a riqueza da maioria dos 

países hoje desenvolvidos, é ali que residem, ainda, imensas reservas de 

recursos humanos e naturais, uma das alternativas de superar os 

desequilíbrios, se esses recursos forem utilizados sustentavelmente em favor 

dos próprios povos excluídos e não continuarem, como na era do colonialismo 

clássico, a serem explorados, freqüentemente de forma predatória, para suprir 

as demandas dos novos colonizadores – as novas metrópoles da era pós – 

tecnológica, ou absorver as necessidades de sobrevivência dos excluídos. 

A África, para tomar como exemplo o continente mais pobre, aproveitando-

se sustentavelmente de seus recursos naturais, somados à dimensão de seu 

território, poderá absorver o dobro do número de habitantes – número talvez 

equivalente aos que morrem pela subnutrição e as condições desumanas, se 

aproveitadas suas riquezas naturais. Ocorre que toda a história da África foi, e 

continua em suas novas formas, manchada pelo colonialismo, a escravidão e a 

exploração predatória de seus recursos naturais e de seu povo, 

responsabilidade principal de parte dos países que hoje concentram a riqueza 

do mundo, deixando a esse continente um legado de fome e doença, que 

dizimam populações inteiras num genocídio do qual o futuro pedirá contas a 

esta geração, como a parcela consciente desta geração pede contas aos 

genocidas do passado.  

É preciso que os promotores e os donos dos sistemas, os que manipulam 

a economia virtual e especulativa, assumam sua parte desta responsabilidade, 

não importa o preço, as razões, os custos ou a limitação de seus lucros. Esta é 

uma dívida dos povos desenvolvidos, os que, sob a capa de colonizar – e até 

de cristianizar os povos, arrasaram culturas, sistemas de vida, e deixaram 

populações na pobreza em territórios longamente ocupados.  

Esta é também uma exigência da humanidade, em nome da ética, da 

história, da civilização, ou simplesmente de sua própria sobrevivência.  
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No entanto prevalece a pouca percepção dos sistemas que dominam o 

mundo, apenas capazes de perceber as exigências dos mercados, ou o 

fundamentalismo do lucro a que tudo se sacrifica. Impede-se ou se inviabiliza a 

ampliação da produção de alimentos e de seu adequado comércio, ou 

distribuição num mundo faminto, por causa do mercado, da concorrência, dos 

lucros, como se impede a produção do bem estar e o acesso dos excluídos aos 

bens decorrentes do processo de mudanças trazido pela tecnologia. 

É necessário que o mundo desenvolvido, tão freqüentemente pródigo na 

crítica às realidades do terceiro mundo, pague primeiro sua dívida para com 

esse mundo explorado antes pelos regimes coloniais e agora pelos sistemas 

financeiros e comerciais, para retomar a moral necessária ao crítico. 

Neste contexto, do mercado, da economia virtual e especulativa e do 

lucro, o ritmo da inovação tecnológica também não é determinado, nem leva em 

conta as necessidades humanas, as necessidades coletivas, ou a necessária 

harmonia ou equilíbrio da sociedade, ou das pessoas, individualmente. A 

inovação tecnológica é comandada apenas pelos interesses de competir e de 

concentrar, de dominar o mercado, deixando de adequar seus ritmos e sua 

gestão às necessidades de sobrevivência do processo. 

Esta não é uma postura contrária à inovação, mas apenas uma 

racionalização de seu uso, de modo a tornar a inovação tecnológica harmônica 

com o sistema a que ela pertence, e não fator de desestruturá-lo e levá-lo à 

ruptura. 

Aliás, este é um procedimento normal usado em todas as coisas. Por que 

não com o processo social? 

Quando se aperfeiçoa ao máximo a peça de um motor, enquanto todo o 

motor não estiver adaptado a ela, ou enquanto ela não se adaptar ao motor de 

modo a funcionar sincronicamente com ele, não há como inseri-la no motor 

porque, ou ela não funciona, ou, funcionando, poderá explodi-lo. 

Isto, porém, não se faz com a inovação tecnológica no processo social. 

Pronta, ela é inserida na sociedade, sem qualquer preocupação se ela funciona, 

ou se faz explodir o sistema social.  É que o processo social é mais sutil do que 

os sistemas mecânicos, e seus equilíbrios menos perceptíveis, por isso é menor 

a preocupação com sua sustentabilidade. 
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Os exemplos dados mostram como os procedimentos e normas impostos 

ao funcionamento da sociedade pós-tecnológica, gerados na era colonial e, 

teimosamente mantidos, determinam a manutenção da exclusão, com todas 

suas conseqüências, como se esta ordem fosse um sistema sustentável, ético e 

juridicamente aceitável.  

No entanto, não há como não considerar que o poder dominante e sua 

riqueza tiveram sua origem em grande parte, e continuam, em grande parte, 

sendo sustentados, a partir da sucção exercida contra o mundo colonizado, 

ontem e hoje, submetido às mesmas normas e procedimentos, só que agora 

sofisticados, normas e procedimentos que lhes permitem a continuidade da 

concentração – agora sem limites, e do novo colonialismo, através do poder da 

tecnologia: o novo colonialismo tecnológico, que se soma ao do comércio e dos 

sistemas financeiros, já referidos. 

Nada há de novo nessa insensibilidade. Os que, no passado, promoveram 

e mantiveram a escravidão, o colonialismo e outras formas de exclusão, 

também não percebiam a dimensão do crime que estavam praticando, 

exatamente como os que utilizam hoje a tecnologia, para excluir a mesma 

parcela da humanidade, e, excluindo, continuar dominando o mundo. Ou 

percebiam, mas havia sempre justificativas para calar as consciências; ou os 

legisladores; ou os juízes; ou os detentores do poder.  

À margem dessas questões de essencial importância, existe outro fator a 

ser considerado nas estatísticas e nas análises referentes às condições de 

trabalho. Trata-se do escamoteamento das estatísticas – em função da 

diversidade de métodos utilizados, cada um utilizado, freqüentemente, de 

acordo com as conveniências. Por exemplo, o acompanhamento da situação de 

trabalho pela relação entre entradas e saída de emprego pouco representa em 

termos de oportunidades de trabalho, pois que apenas pequena parcela da 

população ativa (cerca de 40% no Brasil) e parcela menor ainda (menos de 

30%) trabalha em condições controláveis. O método revela, antes, a situação 

da economia, em termos de sua capacidade de oferecer empregos e gerar 

renda do trabalho, o que é outra coisa. 

A estatística, já se tem dito, serve para revelar a verdade. Mas consciente 

ou inconscientemente manipulada, ou mal utilizada, a estatística serve também 

para escamotear a verdade. Métodos inadequados, ou estatísticas não 
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adequadamente transparentes escondem a situação de milhões de pessoas 

que, não tendo acesso ao trabalho e à renda, não dizem respeito à economia e, 

por isto, não são captadas pelas estatísticas. No entanto, essas pessoas 

existem, são seres humanos. Estão fora da economia, mas integram, formam a 

sociedade, e antes que à economia, deveriam importar à sociedade. Embora 

não pertençam, pois, à População Economicamente Ativa – que é um conceito 

econômico, essas pessoas são desempregadas no sentido estrito do termo, 

mesmo que nunca tenham entrado ou saído do mercado de trabalho, ou nunca 

tenham pertencido às categorias que a ciência econômica tipifica. Essas 

parcelas da população, não contabilizadas pelas estatísticas, constituem, 

freqüentemente, no entanto, a categoria mais excluída, fazendo crescer, em  

conseqüência, os desequilíbrios. 

 

 O caso brasileiro. 

 

Analiso, neste contexto, o caso brasileiro, através da tabela, de nº 2. A 

análise da tabela mostra números muito diferentes dos 6% ou 7% de 

desempregados, obtidos freqüentemente pelo método de registrar a diferença 

entre demissões e admissões no emprego formal, ou mesmo dos 17% ou 18% 

de desempregados em algumas grandes cidades, captados por outros 

métodos, como a pesquisa direta, ou domiciliar, que melhor se aproxima da 

realidade. Ocorre que aqueles números são extraídos da simples diferença 

entre os que saem e os que ingressam no mercado, ou que, tendo produzido 

alguma forma de renda, deixaram de produzi-la. O segundo considera os que 

não ingressaram nem saíram, mas, de alguma forma, já produziram alguma 

renda. Esses pertencem a PEA e são contabilizados. Mas nem um nem outro 

consideram os que nunca entraram no mercado ou que foram excluídos dele 

sem qualquer registro, ou remuneração, esses que constituem a camada 

extrema da exclusão social. 

Na tabela se vê, inicialmente, que, no Brasil, a População em Idade de 

Trabalho ou em Idade Ativa (PIA) é muito superior à População 

Economicamente Ativa (PEA). A População em Idade de Trabalho é superior a 

100 mil pessoas. No entanto, a População Economicamente Ativa - a que foi 

identificada como produzindo algum tipo de renda, é de apenas 76 milhões de 
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pessoas, representando apenas 71% da PIA. Onde estão os restantes, quase 

30 milhões de pessoas, ou mesmo não considerados, os estudantes, os 

aposentados e outros que se situam nessa faixa etária, quantidade superior a 

cerca de 20% da PIA? 

E note-se que estamos falando sobre a PIA e não sobre a população total.  

Se considerarmos a PEA (População Economicamente Ativa), ver-se-á 

que apenas 29 milhões de pessoas (das 76 milhões) trabalham na economia 

formal, caracterizada no Brasil como “com carteira assinada”. Este número 

representa apenas 38% da PEA. O restante é constituído de proprietários e 

autônomos (16 milhões) e de trabalhadores no mercado informal - produzindo, 

portanto, alguma forma de renda, tipo de atividade que pode abranger desde o 

contraventor, até o catador de lixo, o vendedor ambulante ou o "guardador" de 

carros, nas ruas ou nas praças públicas. 

Enfim, uma é a questão dos desempregados do mercado formal. Esses 

podem situar-se em percentual em torno de 3% a 4% sobre a população total, 

ou alcançar até 19% da respectiva categoria (com carteira assinada). 

Considerando-se, porém, os sem-emprego, os que não estão no mercado 

formal ou não compõem a PEA - mas estão em idade de trabalho, que 

consomem, têm direito à vida em condições humanas dignas, chega-se aos 

números alarmantes de 35% da População total, 41% da População em Idade 

Ativa, ou 53% da População Economicamente Ativa. 

Se somarmos os 19% da PIA, que absolutamente não trabalha, à que 

trabalha eventualmente no mercado informal – também cerca de 19% da 

população total, e ainda, os desempregados do mercado formal, em torno de 

6%, chega-se a um índice de desemprego superior a 40% da população em 

idade de trabalho. Este é o desemprego disfarçado. 

 

Tabela nº 2 - estrutura da população brasileira em relação ao Mercado 

de Trabalho (*). 

Tabela nº 01 - a situação real do trabalho e do emprego no Brasil. 

Indicador 

Nº 

absoluto 

em 

milhões 

% sobre a 

população 

total 

% sobre a 

respectiva 

categoria 
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1. População total 160.0 - - 

2. PIA (entre 15 e 60 anos) 103.0 64.0 - 

3. PEA identificada 76.0 47.0 71.0 

3.1 Com carteira assinada 29.0 18.0 38.0 

3.1.1 Desempregada 5.7 3.5 19.0 

3.2 Proprietária e autônoma 16.0 10.0 21.0 

3.3 No mercado informal 31.0 19.0 40.0 

4. PIA não ocupada economicamente 27.0 15.0 - 

4.1 Estudantes 3.0 1.8 2.9 

4.2 Aposentados 4.0 2.0 3.8 

4.3 Não ocupada 20.0 12.7 19.0 

4.4 População não ocupada e 

desempregada (*) 
25.7 16.0 24.0 

5 – População não ocupada, 

desempregada e no mercado informal. 
56.7 35.4 

53,00 (PEA) 

41,00 (PIA) 

 

 
 
(*) os números do final da década de 90, são aproximados, uma vez 

que alguns critérios aplicados diferem das tabelas oficiais, e essas 
mesmas diferem entre si. Sua evolução até números mais atuais – menos 
consolidados, não modificam as análises, nem os processos. 

 

Esta enorme massa populacional, excluída dos sistemas de produção, não 

participa da vida social, do trabalho, das condições de vida em sua dimensão 

humana. 

Este número constitui um melhor espelho da realidade do que as 

estatísticas geralmente mostradas e comentadas na mídia, ou nos meios 

oficiais. Também é mais conforme os números que estimam entre 40% e 60% o 

índice da população que vive abaixo da linha de pobreza. Este nível, que agride 

os olhos – e as consciências, estão em toda parte, nas cidades e em suas 

periferias, nas favelas e nos campos. Os números e as estatísticas não 

adequadamente explicadas ou freqüentemente manipulados pelo marketing,  

constituem uma indução ao erro, de conseqüências graves para a sociedade, e 

de permanentes equívocos para as políticas publicas e as decisões 
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empresariais. As fontes oficiais ou as estatísticas trazem perplexidade à 

sociedade, diante do seu otimismo, que contraste com a realidade visível.  

A longa análise do caso brasileiro espelha o que acontece no mundo, 

especialmente no mundo excluído, enquanto cresce a concentração, 

desequilibrando a estrutura social – empurrando-a para alguma forma de 

ruptura. 

Em torno de 1/3 da população brasileira, algo que se aproxima de 60 

milhões de pessoas, vive mais ou menos em condições de exclusão. 

Extrapolado este número para 1/3 da população do Planeta, ultrapassa o 

número de 2 bilhões de seres humanos, denunciados pelos relatórios oficiais , 

que vivem abaixo da linha de pobreza ou se aproxima desse número, não 

considerados os que vivem no mundo desenvolvido. Esse número, como se viu, 

está em contínuo crescimento, até porque o crescimento populacional ocorre 

em dimensão muito maior entre os excluídos, do que no mundo beneficiário a 

concentração. 

Este é um exemplo, o exemplo brasileiro, que representa bem uma 

amostra – média, entre as melhores e as piores situações que ocorrem no 

mundo não desenvolvido, mundo que atinge 2/3 da população do Planeta, sem 

maiores perspectivas.  

Voltam as perguntas que não se podem calar: 

Onde a segurança e a sustentabilidade de um modelo que produz tais 

desequilíbrios? A quantos passos podemos estar da ruptura, se não formos 

capazes de reverter o processo a tempo? Que preço poderá pagar o futuro, se 

deixar que os desequilíbrios continuem crescendo e o processo, ou modelo 

vigente, concentrando e excluindo? 

 

 Os guetos dos excluídos e as muralhas de Jericó. 

Enquanto isso, vão-se formando os guetos dos excluídos, e os donos dos 

sistemas constroem, ao redor de si, as muralhas para defender-se do mundo 

que os cerca. Em vão. Agem como os habitantes de Jericó. 

Na natureza, nenhum desequilíbrio perdura por muito tempo, e isto é uma 

lei universal, que tanto se aplica às coisas como aos seres vivos, como ao 

mundo da psicologia ou do espírito, a todo universo enfim e, portanto, ao 

homem e à sociedade. 
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Por isso, as conseqüências dos desequilíbrios embutidos nos processos 

humanos, e não corrigidos a tempo, são inevitáveis. A insegurança, que está se 

constituindo em marca desses tempos, os quais poderiam ser tempos de 

mudança, ou de evolução ordenada, afeta as pessoas, a sociedade, tanto 

quanto as nações e os estados, os fracos ou os poderosos, por mais 

inatingíveis que possam parecer, os poderosos. A insegurança, que afeta o 

mundo, não é uma questão conjuntural, que possa ser contida pelas armas, 

pelo avanço da medicina, ou da psicologia, ou pela riqueza das nações e sua 

concentração nas mãos dos que dominam sistemas e imaginam policiar o 

mundo. Na verdade, é necessário perceber que a insegurança é conseqüência 

de causas especificas, que fazem com que ela renasça em cada lugar, da 

mesma ou de formas diferentes, e com um vigor tão grande, ou maior do que a 

repressão ou o controle que sobre ela os sistemas e seus donos pretendem 

exercer. Só a remoção dos desequilíbrios estruturais – as causas que a geram, 

é capaz de eliminar a insegurança. 

Se não, os sistemas, mais uma vez, procederão como os habitantes de 

Jericó, que, para sentirem-se seguros, construíram muralhas ao redor da 

cidade.  

Não foram necessárias armas, nem canhões, para destruir as muralhas 

construídas, e a impressão de segurança que elas inspiravam. 

O povo judeu começou a andar ao redor da cidade e elevar sua prece a 

Jeovah. 

No sétimo dia, o povo bradou em uníssono e as muralhas de Jericó 

desabaram, como se fossem muralhas de papel.  

Trazendo a narrativa para os dias de hoje, não há como não pressentir o 

brado do povo de Israel na massa de consciência que se forma ao redor do 

mundo, enquanto pode estar se aproximando o sétimo dia, o dia da ruptura, se 

o processo de concentração e exclusão não for revertido. 

 

2 – É PRECISO SALVAR O PLANETA. 

 

 A destruição da Terra e o papel da tecnologia. 

Calcula-se que, nos últimos cem anos, portanto desde que se adotou o 

regime de geração do máximo de produção, da competição e do emprego 
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absoluto da tecnologia sem limites - também sobre uma eventual justificativa de 

responder à demanda do aumento exponencial da população - o Planeta foi 

destruído em proporção maior do que fora destruído em toda a história de sua 

ocupação pela espécie humana. 

Cerca de 30% dos recursos da Terra já estariam esgotados. Tudo bem, se 

as pessoas não pensarem nos próximos cem anos, nos próximos mil anos ou 

no futuro da humanidade, das gerações que virão. Tudo bem, se esse futuro 

não existisse, e tudo terminasse com esta geração. 

Há também os que evitam a questão, imaginando que, aos problemas do 

futuro, a tecnologia dará as respostas necessárias. A fé pode ser até uma bela 

resposta, e muitos crêem cegamente em seus novos deuses. 

Mas a realidade não fortalece esta crença. Se assim fosse, a tecnologia 

não teria permitido que os referidos 30% dos recursos da terra fossem 

destruídos, em tão curto espaço de tempo.  

Na verdade, o que ocorre é que a tecnologia, apesar da velocidade da 

inovação que a  tem produzido, não tem evitado a destruição do Planeta. 

Ao contrário, tem contribuído para que o ritmo da destruição se tornasse a 

cada dia mais veloz. 

É correto pensar que a tecnologia poderia atuar no sentido de substituir o 

uso dos recursos naturais, não renováveis, por recursos renováveis. É correto 

também que a tecnologia poderia introduzir processos não destrutivos dos 

recursos naturais, ou menos poluentes, para salvar o Planeta. A tecnologia 

podera, inclusive, produzir instrumentos e formas, sequer imagináveis hoje, a 

não ser no campo da ficção. 

Este poderá ser um caminho, mas não é muito racional entregar a ele o 

futuro da humanidade, sobretudo se considerar-se que se trata de um processo 

dinâmico, cuja ordenação, em conseqüência, terá que ser contínua e tão veloz 

quanto a inovação. Ora, isto não vem acontecendo. 

Enquanto no contexto da competição e da concentração, comandando o 

processo, a tecnologia for utilizada para produzir e sofisticar, com bilhões, ou 

trilhões de dólares, a indústria da guerra e a aliança da indústria da guerra com 

os negócios e a especulação, ou a exploração financeira global; enquanto a 

política dominante priorizar os negócios, a economia, os interesses e os lucros 

a qualquer preço, ou se utilizar, ou se permitir o uso sem limites da tecnologia 
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com esse objetivo, mesmo à custa da destruição do Planeta, esse caminho 

constitui um caminho fechado. 

São dois setores que comandam o processo - a indústria da guerra e dos 

negócios, os quais mostram que a fé na tecnologia, como guardiã da salvação 

do Planeta, sem as mudanças necessárias do paradigma, não tem qualquer 

base na realidade. 

A política global do uso do petróleo, impedindo, inclusive, o 

desenvolvimento e a adoção das múltiplas formas de bioenergia e de energias 

renováveis, a negativa da assinatura do protocolo de Kioto pelos Estados 

Unidos, especialmente, entre outros instrumentos de contenção da destruição 

do Planeta, constituem os exemplos mais evidentes de que pouco se pode 

esperar da tecnologia como instrumento de salvá-lo, enquanto sobreviver o 

modelo da competição e da concentração comandado pelos sistemas.  

Pode-se dizer, ao contrário, que a mudança do uso da tecnologia, em favor 

da salvação da Terra, está condicionada à mudança do modelo vigente em 

seus mais variados aspectos: da consciência, em primeiro lugar; dos 

conceitos, depois; das estratégias e dos instrumentos, enfim, o que 

significaria uma verdadeira revolução - a revolução que se está a propor, a 

revolução do terceiro milênio. 

Uma mudança desse modelo, orientando os recursos destinados à guerra, 

à competição e aos negócios para a pesquisa, o desenvolvimento e a adoção 

de tecnologias que respeitem os recursos da terra e eliminem os métodos e 

processos poluidores e destrutivos, com a mesma prioridade e com volumes em 

dimensão igual aos que são aplicados no modelo atual e na sua manutenção, 

daria consistência a essa alternativa. 

Com esse entendimento e essas perspectivas, transformadas em políticas 

globais, este caminho seria possível. Sendo possível, a tecnologia poderia 

constituir-se em instrumento essencial à mudança civilizatória, e à organização 

social pós-tecnológica – a nova civilização. 

Se isto não ocorrer, e caso se prolongue a atual organização social, o 

modelo vigente, após desestruturar a sociedade e desumanizá-la, destruirá e 

desumanizará o Planeta - casa e habitação dos homens, tornada inabitável. 

A resposta, a partir desta ameaça, caminha para o campo da ficção. 
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 As ameaças de destruição da Terra. 

 

 

A ameaça à destruição do Planeta não se restringe a um setor, um 

recurso, ou a uma área. 

Inicialmente a inconsciência, hoje a insensatez dos homens - porque não 

há mais como afirmar o desconhecimento do que está ocorrendo e de suas 

conseqüências, leva a ameaça à destruição da Terra até os limites onde quer 

que tenha chegado sua presença, o que é paradoxal, sendo o homem, a 

consciência da Terra ou do Universo, como  várias vezes foi afirmado. 

Ou não é a consciência do Universo? Os que têm do homem uma 

visão minúscula, de pronto, dirão que não é. Os que têm medo de admitir, 

no homem, dimensão tamanha, tenderão também a dizer que não. Os 

outros, os que permanecerem na dívida criativa, continuarão a busca, e 

assumirão na fé seu suplemento, como ensina Santo Tomaz de Aquino. 

Assim é que a ameaça de destruição atinge a superfície da terra, os solos, 

sua cobertura viva, as águas marítimas e continentais, o ar, a atmosfera, e, 

quem sabe, comece a penetrar o espaço, nesta sanha das ambições 

desmedidas e equivocadas dos homens, de levar a morte e a destruição em 

seu rastro, ao invés da construção e da vida, ou seja, o primarismo ao invés da 

civilização. 

        - A poluição toma conta da Terra, e continua aumentando perigosamente. 

Os rejeitos industriais e domésticos, causados por processos industriais e 

agrícolas, sem suficientes ou adequados controles, autocontrole ou controles 

públicos, e pela superpopulação das megalópolis - cidades inchadas, estão 

destruindo os solos e as águas. 

Apesar do Protocolo de Kioto, que firmava o compromisso de 178 países, 

de diminuir a poluição do Planeta, as emissões de carbono, responsáveis 

maiores pelas mudanças climáticas e pelo aquecimento global, cresceram 10 % 

após o protocolo. Nos Estados Unidos, responsáveis pela maior cota de 

emissão de carbono e que, no governo Bush, recusaram-se a assinar o referido 

Protocolo, a emissão de carbono cresceu em 18%. 
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O rompimento da camada de ozônio é um dos efeitos mais conhecidos da 

emissão de carbono. O buraco produzido continua crescendo, levando a 

questão da poluição à atmosfera. 

Técnicos da ONU, entretanto, vêm denunciando, também, e sobretudo, 

desde a conferência de Joannesburgo – a Rio + 10, a nuvem de poluentes, 

constituída de partículas de carbono, sulfatos e cinzas orgânicas, que se 

estende, com uma espessura média de 3 km, sobre o sudeste da Ásia, do 

Japão ao Afeganistão, do norte da China à Indonésia – uma área equivalente a 

3 vezes o território brasileiro. A nuvem retém algo como 15% da luz solar. 

Segundo o relatório, as colheitas de alimento - o arroz como referência, 

diminuíram em torno de 10%; 500.000 mil pessoas morrem, anualmente, em 

decorrência de problemas respiratórios. 

- A nuvem asiática não é a única - e ela pode se deslocar rapidamente, 

afetando outras áreas do globo. Fenômenos semelhantes têm ocorrido em 

outras partes do mundo. Têm também se manifestado sobre as grandes 

cidades, como São Paulo, no Brasil, a cidade do México, no México,  e outras, 

causando a chamada “inversão térmica” e outros males. 

- O buraco na camada de ozônio, responsável pelo degelo da calota polar 

meridional - também em ritmo crescente, aliando-se às nuvens de poluição, tem 

produzido mudanças climáticas que, aumentando a desertificação de solos, 

vem produzindo o aquecimento geral da Terra, ampliando os períodos de seca 

e determinando o descontrole dos regimes de chuva. As enchentes que têm 

devastado regiões da China, da Índia e de Bangladesh, especialmente, podem 

constituir outra grave conseqüência. 

- A estimativa é de que 30% das águas continentais desapareceram nos 

últimos 70 anos, e é de considerar que as que restaram estão ameaçadas de 

poluição em escala crescente - nas cidades, pelos rejeitos industriais e 

domésticos, como se viu. Nas áreas rurais, pelo uso dos agrotóxicos. 

- Os rios despejam as águas poluídas no mar, fato que se soma à poluição 

produzida pelas populações litorâneas, pela navegação e pela movimentação 

portuária. Esses efeitos somados aos efeitos atmosféricos, começam a destruir 

a vida marítima. Estima-se que 30% dos bancos de corais - os santuários, ou 

berços da vida marítima, estão em extinção. 
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- O Planeta Terra, outrora coberto de imensas florestas, está  

transformando-se em um imenso descalvado, e apenas algumas manchas de 

floresta resistem, sendo a Amazônia, no Brasil, a mais expressiva delas. 

No entanto, o que resta - a Amazônia inclusive - vem sendo ameaçado de 

extinção. Só na última década do século passado - os anos 90, foram 

destruídos cerca de 90 milhões de ha de florestas em todo o mundo - 

equivalente a algo como 1/3 da Floresta Amazônica. Boa parcela dessa 

destruição tem ocorrido também na Amazônia, sem que haja, de parte do 

governo, ou da sociedade global, que clama pela preservação da Amazônia, um 

programa consistente de pesquisa, ocupação e uso sustentável dessa imensa 

área.  

- Com as florestas, com as águas, com os mares, com a atmosfera em 

deterioração crescente, repetem-se em relação ao Planeta os desequilíbrios 

que inviabilizam a continuidade do processo humano, se não for modificado o 

modelo, levando à ruptura do processo. O preço a ser pago, neste caso, será 

inimaginável. 

No entanto, de todo o exposto, que nada tem de catastrofismo, mas que 

representa a realidade que nos cerca, ou o processo no qual estamos 

embarcados, o mais grave é que tudo ocorreu em menos de um século. Por isto 

têm razão os estudos de órgãos responsáveis, como a WWF – Fundo Mundial 

para a Natureza, entre outros, ao alertar para as condições de limitação da 

capacidade do Planeta de suportar, por mais gerações, a ocupação da Terra, 

da forma como está ocorrendo. 

Estaríamos condenados à rápida extinção, se não modificarem os 

paradigmas, como propôs a UNESCO, ao término da Conferência Mundial 

sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio 92: 

“Cada geração deve deixar os recursos da água, do solo e do ar tão puros 

e despoluídos como quando apareceram na Terra. Cada geração deve a seus 

descendentes, a mesma quantidade de espécies de animais que encontrou”; ou 

o alerta de Gandhi, dirigido a seu país - a Índia, mas que merece ser meditado 

como o alerta global: 

“Que Deus jamais permita que a Índia adote a industrialização à maneira 

do Ocidente. A Inglaterra precisou da metade dos recursos do Planeta, para 
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alcançar sua prosperidade ( “o Império onde o sol não se põe!!!!”). De quantos 

planetas um país grande como a Índia iria precisar?” 

De quantos Planetas precisaria o mundo para destruir, se continuar 

mantendo o modelo de competição, concentração e exclusão, ao qual 

agora teima em acrescentar a deterioração global, se o modelo não for 

modificado?  

Mas o Planeta é um só, e, mesmo que se imagine conquistar outros 

planetas, não há como fazê-lo, deixando atrás de si - repito, o rastro de morte e 

da destruição, ao invés da construção e da vida. 

 

3. AS ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA. 

 

  As propostas dos desenvolvidos. 

Os que comandam os sistemas, beneficiários do modelo de concentração, 

e os que os seguem, mesmo excluídos dos sistemas, imaginam, porém, poder 

sobreviver, inserindo pequenos avanços no modelo atual. Na verdade, tais 

propostas objetivam, ou servem mais para manter o modelo, do que 

propriamente para transformá-lo. Praticam à perfeição a máxima de Tomazo de 

Lampaduza, de que é preciso mudar para que tudo permaneça sem 

mudança alguma. Encontra, pois, seguidores o “filósofo” italiano. 

O livro A Revolução do Terceiro Milênio faz breve análise dessas 

estratégias, todas sugeridas pelo primeiro mundo – o mundo que mantém o 

atual modelo, parecendo dar razão a Skidmore, o “brazilianist”, em entrevista à 

Revista Veja. 

Transcrevo, em nota* com os comentários de a Revolução do Terceiro 

Milênio, as observações de Skidmore, e, em seqüência, algumas das 

estratégias propostas pelos desenvolvidos. 

____________________________________ 
* “Thomas Skidmore, o decano dos “brazilianist”, se referiu a essa dificuldade ao constatar um certo 

“vácuo intelectual” no Brasil, em recente entrevista à Revista Veja (Ed. nº 1645). 
Depois de citar o Presidente Fernando Henrique Cardoso, segundo quem “não há alternativa para a 

nossa política econômica*”, (argumento, aliás, defendido e repetido por seus opositores de então, hoje 
chegados ao poder) continuava o brazilianist: “existe este sentimento geral no Brasil, e também em outros 
países em desenvolvimento, de que só há uma política certa. É a política que vem de Washington. Não se 
procura uma solução brasileira, mexicana ou chilena”. E conclui: “o problema é que o Brasil não tem 
intelectuais ou tem poucos, que estejam procurando formular políticas alternativas.” 

Depois de analisar algumas dessas propostas, as mais antigas, como as 

apresentadas pelo Clube de Roma, ou pela Trilateral, em meados do século 
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passado, a Revolução do Terceiro Milênio analisa algumas das tendências 

mais atuais, ditas reformistas. 

 

Até creio que tem, permita-me o “brazilianist” discordar. A questão é que 

eles não têm como refletir suas proposta na mídia global ou globalizada, no 

próprio mundo “em desenvolvimento” e, sobretudo, no mundo que tem na mão 

os sistemas. Poderá vir a conquistar este espaço, através de um trabalho árduo 

e persistente, com o crescimento da massa de consciência, e, se houver tempo, 

antes da ruptura. 

 

Transcrevo: 

- O liberalismo, o neoliberalismo e a 3ª Via. 

O liberalismo, o neoliberalismo e a 3ª Via situam-se 

nessa perspectiva.  

O liberalismo, historicamente, deixa ao mercado a 

regulação das relações sociais, especialmente econômicas, e 

com um mínimo de intervenção do Estado. Recentemente, 

na Inglaterra, Margaret Thatcher e, nos EUA, Ronald Reagan 

foram as expressões máximas desta proposta, até positiva, 

momentaneamente, para os países desenvolvidos: liberdade 

para concentrar, penetrar nas economias dos mais fracos e 

sugá-las, mas extremamente perversa para os excluídos – 

sem limites para excluir.  

O liberalismo sem limites, como não podia deixar de 

ser, acabou por aumentar a pobreza e os desequilíbrios, não 

apenas no mundo não-desenvolvido, mas nos próprios 

países ricos, nos próprios Estados Unidos e Inglaterra, como 

exemplos, onde o crescimento econômico não aproximou os 

desníveis, e nem o assistencialismo do Estado evitou o 

crescimento dos excluídos e marginalizados do sistema – 

reduzidos a seus guetos, ou cada vez mais empurrados à 

exclusão dentro dos próprios regimes de abundância onde 

vivem, e, em parte, transformados em parcela da massa de 

consciência que cresce, discorda e vai às ruas. 
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Na linha de amplos programas sociais do governo e de 

sua responsabilidade, sobretudo nas áreas de educação, 

saúde, emprego e assistência social, concentrou-se a ação 

do Governo, retirando-se das outras áreas, deixadas à 

flutuação – ou à sanha do mercado. Imagine –se o que 

aconteceu, ou está acontecendo aos menos competitivos –os 

mais fracos, o Brasil entre eles, deixados à sanha dos mais 

fortes – os donos do mercado, das bombas de sucção – e 

também das outras bombas com que ameaçam o mundo – 

alguns. 

A esse liberalismo de mercado, deixando a presença do 

Estado restrita a promover políticas sociais, além de, 

evidentemente, garantir a segurança ao sistema, ou o 

controle global, passou-se a dominar neoliberalismo. 

Com a proposta neoliberal, as forças conservadoras 

imaginaram garantir o futuro do capitalismo, mantendo a 

absoluta liberdade do mercado e o regime de competição e 

compensando a exclusão das periferias com a referidas 

políticas sociais, ou assistenciais. Eventualmente oferecem 

também esmola aos países, perdão das dívidas, em troca 

da submissão e da abertura dos mercados, de forma 

ilimitada, gerando o novo colonialismo. Não fossem os 

resultados de tal teoria desmentidos pela prática, torna-se 

evidente a ofensa à ética e à dignidade humana – o 

assistencialismo do Estado tomando o lugar do direito das 

pessoas ao trabalho, à renda, à participação – enfim, à 

liberdade e à dignidade. De outra parte, desta forma se 

promove também a submissão dos Estados – os estados 

excluídos, pois, para eles, aparentemente ao menos, não 

há saída. Na verdade, é preciso considerar que, se os 

desenvolvidos dispõem de amplos recursos para manter 

seus programas assistenciais, o lastro dos excluídos 

inexiste, mesmo porque lhes é exigida a garantia de 

recursos através do “superávit primário”, bela expressão 
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criada para garantir os lucros do sistema, ainda que à custa 

da exclusão – do desemprego, da estagnação econômica, 

como se não houvesse, ou não fossem possíveis caminhos 

alternativos”. 

Ao invés de se viabilizar a promoção humana, a participação e o acesso, 

promove-se, então, o assistencialismo, a cesta básica, o fome zero, não importa 

o nome do cartão da esmola concedida, ao invés de se garantir a cada pessoa 

o direito ao trabalho, à ocupação e à renda, únicos instrumentos de promoção 

do homem e de sua dignidade, ou de sua participação na sociedade. 

No rastro desse equívoco, atuam os sistemas de marketing marquetizando 

a esmola, apesar de preceito ético: “não saiba tua mão esquerda a esmola 

que dá tua mão direita”. 

Abro parêntese para um depoimento pessoal: 

Em determinado momento, imaginei conscientizar o processo, sugerindo 

que o marketing referente à distribuição de cestas básicas – creio que eram 600 

mil há pouco mais de uma década, hoje a meta é distribuir alguns milhões de 

cestas, porque em milhões cresceram os excluídos, transformados em clientes 

dos programas federais, estaduais, municipais, enfim...  imaginei conscientizar 

o processo sugerindo que as peças de marketing institucional (do governo) 

iniciassem da seguinte forma: 

“O Governo, mais uma vez, pede desculpas à Nação brasileira, 

porque, não tendo propiciado trabalho, renda e dignidade, ou cidadania, a 

expressiva parcela da população, vê-se na contingência de dar-lhe 

esmola, mais uma vez, para garantir-lhe, ao menos, a sobrevivência.” 

Perguntava ao marketing o que ele queria provar com seus números: que 

aumentou a política assistencial, ou que aumentou a exclusão? Ou 

simplesmente queria induzir a sociedade a apoiar o Governo, à custa da 

verdade essencial? 

Não devem, os marqueteiros, sequer ter entendido a pergunta. 

Ilusão ter pensado que o fato viesse a sensibilizar os donos dos sistemas. 

Enganei-me. A proposta apenas os escandalizou, não pelo fato denunciado, 

mas pela transparência, ou pelo impacto da verdade que precisava ser 

escondida. 
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Evidentemente o marketing, a quem em geral tanto incomoda a verdade, 

julgou a proposta surrealista, não-marketizável. E, naquele mundo, eu senti-me 

um E.T. 

Retorno à Revolução do Terceiro Milênio:  

     “Na vertente mais à esquerda, mas na mesma linha 

“reformista” do liberalismo, dentro da mesma perspectiva de 

livre mercado e de manutenção de seus pressupostos, 

situa-se a proposta chamada da 3ª Via, que tem, neste 

momento (ano 2.000), nos mesmos países, como seus 

expoentes maiores, o trabalhismo inglês do Primeiro-

Ministro Tony Blair, e o Presidente americano Bill Clinton. 

Não há diferenças essenciais na raiz das propostas do neo-

liberalismo e da 3ª Via, se não no aprofundamento da 

responsabilidade do Estado, na eliminação da pobreza e no 

desenvolvimento das chamadas políticas sociais. A 

proposta da 3ª Via extravasa os limites internos, para 

preconizar, também, uma maior responsabilidade dos 

países ricos na eliminação da pobreza do terceiro mundo, 

propugnando por políticas de ajuda. Cito como exemplo o 

perdão das dívidas dos países mais pobres, ou mais 

endividados. 

 Interessante constatar também que tais teses, e sob 

este aspecto, a 3ª Via, que as propõe, filha do neo– 

liberalismo, aproximam-se das teses socialistas 

apresentadas, sobretudo, pelos socialistas franceses, 

através do Primeiro-Ministro Alain Gospin, à União 

Européia, também no contexto da virada do milênio.  

         No entanto, ninguém propõe que se modifique o modelo que origina a 

exclusão, que origina a pobreza.  

         Prossegue a Revolução do Terceiro Milênio: 

Aparentemente, propõem pequenos passos o 

socialismo, ou a social democracia, ou mesmo o 

neoliberalismo, no rumo da humanização. Apenas 

aparentemente no rumo da humanização, porque as 
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propostas, não mudadas a concepção e os mecanismos, 

apenas resultam na permanência do modelo ou na busca 

da sobrevivência do sistema. Vão-se construindo, assim, as 

muralhas de Jericó... 

Por isto, gerados durante os últimos 50 anos do século 

passado, na cúpula do processo, ou pelos beneficiários dos 

sistemas, esse conceitos e suas estratégias não resultaram 

em nada, na linha da reversão do processo de 

concentração – exclusão. Ao contrário, a concentração e a 

exclusão continuam aumentando e, agora, vencido o 2º 

mundo – o mundo socialista, cresce e se acumula a riqueza 

e o poder no primeiro mundo, o dos sistemas do mercado, 

onde, na ausência cada vez maior de competidores, se 

avoluma a ameaça do totalitarismo global, fortalecendo os 

mais fortes e, dentre eles, os mais fortes, forma-se o novo 

eixo do poder dominante. Esse novo eixo esta sendo levado 

a seus extremos pelas estratégias desafiadoras do último 

presidente americano George W. Bush, acolitado por seus 

satélites – Toni Blair, da Inglaterra e Berlusconi, na Itália em 

primeiro plano, e vários outros satelitizados. Repete-se, 

dessa forma, com alguma troca de parceiros, a aliança, ou 

o eixo dos que, na década de quarenta do século passado, 

tentaram dominar o mundo”.  

 

 As respostas dos desesperados. 

 

É preciso acrescentar algum comentário sobre o outro lado, o lado dos 

que imaginam promover a mudança através de estratégias alternativas: a do 

terror, ou da violência – a violência dos excluídos, dos desesperados ou do 

fanatismo em suas formas menos sofisticadas do que o fundamentalismo dos 

donos do mercado, ou dos sistemas globais. 

Desse lado, dos que propõem mudanças radicais, e que também têm 

pouca percepção do processo, premidos pela revolta e pela urgência, a 

persistência dos conceitos do passado se revela sobretudo no método. 
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Pretendem esses, em setores desse lado, promover a mudança a qualquer 

preço, mesmo que explodindo o processo, aliás, acreditando que só a explosão 

do processo permitirá a mudança. Nesses, a violência, como método, prevalece 

sobre a proposta concreta de soluções. Sem saber bem onde, ou como chegar, 

promovem contra pessoas o terror, a guerrilha, o seqüestro, o confronto contra 

as instituições, inspirados por todas as razões, ou por razão nenhuma, dando 

corpo e vez a um novo niilismo. 

Alinham-se também, nessa categoria, os chamados de esquerda, os 

fundamentalistas de todas as crenças, que os torna tão iguais aos da direita, 

conceitos, aliás, esses, da esquerda e da direita, vazios de conteúdo e de 

resultados, nessa era pós-tecnológica, e que estão a exigir, em conseqüência, 

um corajoso, claro e competente passo à frente – a síntese, e não a eterna 

troca da direita pela esquerda e da esquerda para a direita, ou seja, da tese 

pela antítese, e da antítese para tese, sem que se chegue a síntese nenhuma 

para usar o conceito dialético da história. É nesta linha de raciocínio que cabe 

indagar:  

Que mudanças fizeram, em favor da paz, da segurança ou da participação 

da pessoa, ou seja, da humanização das sociedades, ou do avanço civilizatório, 

onde tomaram o poder, as esquerdas, seja na União Soviética e seus satélites, 

em Cuba, ou na China, ou nos pobres países africanos? Que resultou de longas 

ditaduras, nas quais  gerações perderam a liberdade, para, ao final, voltar tudo 

ao que era no começo, como ocorreu no segundo mundo? Ou que mudanças 

estruturais fizeram, nos países capitalistas onde tomaram o poder, as 

democracias chamadas socialistas, como tem ocorrido na França, ou na 

Suécia, por exemplo, onde os “neo-socialismos” vêm exercendo o poder, ou 

nos regimes africanos, onde os movimentos chamados de libertação apenas 

fizeram com que à pobreza se somasse a violência? Ou que mudanças 

produziram os fundamentalistas do mundo árabe, ou muçulmano, em seus 

regimes teocráticos, tomando o lugar da plutocracia dos petrodólares, ou 

simplesmente, também sustentados por eles? 

Como se vê, de um lado a ineficácia das esquerdas, de outro o 

recrudescimento da direita, em sua capacidade de concentrar e de excluir – 

apenas este foi o resultado dos “neo” em suas diversas formas, prolongando e 

fortalecendo os desequilíbrios, a insegurança e a ameaça da ruptura global. 
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Não é o que o mundo, inquieto e inseguro, está a assistir? 

Na verdade, o que se está a assistir, poderia ser comparado a uma 

surrealista dança onde as forças inconformadas dos países capitalistas – ou da 

direita, imaginam mudar radicalmente o modelo, empurrando-o para o 

socialismo, enquanto nos países socialistas, ou da esquerda, na mesma ilusão, 

desiludidos do socialismo retornam ao modelo capitalista. Nessa dança 

surrealista, só há passos para o lado, ao invés de um passo em frente. 

Imobiliza-se, dessa forma, o processo. Na concepção dialética da história, 

repito, retorna-se continuamente da tese à antítese, e da antítese à tese, ao 

invés de se promover a síntese, capaz de evitar a ruptura e assegurar o fluxo 

natural da história da civilização, ou da evolução humana. 

 

   A formação de blocos regionais. 

 

Concluindo esta rápida análise das estratégias de sobrevivência 

promovidas pelos que imaginam manter indefinidamente o modelo atual, 

merece consideração a tendência à formação de blocos regionais, com vistas a 

aumentar as capacidades competitivas de cada um e, ao aumentar  a 

capacidade competitiva, eliminar o competidor.  

Concebida a estratégia, no pressuposto de eliminar o competidor; ou 

concentrando, excluí-lo, ela nada muda do modelo atual. Apenas exacerba a 

capacidade de competir, dando sobrevida ao processo, até que se elimine o 

último dos competidores. Então, enquanto durar o modelo,  não terá limite o 

caminho do totalitarismo global. 

Poderia ser outro, no entanto, o significado da criação dos blocos 

supranacionais, se eles se orientassem para os caminhos da cooperação entre 

seus membros e da participação em âmbito global – a globalização com o 

respeito às identidades regionais; a pluralidade de culturas; a promoção de 

economias desconcentradas e não excludentes. Por este caminho, a estratégia 

da formação dos blocos regionais poderia significar um passo na direção da 

sociedade pós-tecnológica.  

Se assim não for, no entanto, a estratégia da formação de blocos regionais 

se constituirá, apenas, em um instrumento a mais de protelar a ruptura. E, ao 
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protelá-la, torná-lo maior, quando ocorrer, ou se ocorrer, pelo crescimento dos 

desequilíbrios decorrente da protelação do desfecho.  

Posta a alternativa, cabe a pergunta: 

Por que seria impossível, dar um passo à frente, ou por que o homem teria 

que retornar sempre ao passado, negando em si mesmo o processo de evoluir 

pela complementaridade, pela atração, pela cooperação e a participação, 

contrariando a natureza desse processo, constituindo-se na nota dissonante na 

sinfonia da própria natureza? Seria o seu destino destruir-se a si mesmo, por 

ser dotado da consciência e das condições para o exercício da liberdade? 

Na verdade, é a própria natureza e seus processos que conduzem à 

cooperação mais do que à competição; à participação, mais do que à 

exclusão; à complexidade ou ao pluralismo, mais do que aos monopólios; 

à harmonia e ao equilíbrio, mais do que ao desequilíbrio e ao conflito; à 

paz, à cooperação, à solidariedade e ao amor, mais do que ao terror, e à 

guerra, à concentração e à exclusão.  

Para visualizar, enfim, os desequilíbrios ou a desarmonia produzidos pela 

ordem da concentração, o mapa, elaborado por inteligente reportagem da 

Revista Carta Capital, de 1996 - a partir de Relatório do Banco J.P. Morgan, 

mostra como seria a geopolítica do mundo, redivididos os países de acordo 

com o tamanho de sua riqueza, ao invés de seu território -hoje a distorção seria 

muito maior. O mapa mostra como a metade dos países simplesmente 

desapareceria do mundo, como algum continente - a África , reduzida a pouco 

mais que um ponto, e a América do Sul um pouquinho mais, à custa do 

crescimento monstruoso de outros.  

Certamente igual distorção ocorreria se a relação fosse feita entre riqueza 

e população, riqueza e recursos naturais e outros indicadores capazes de 

mostrar o tamanho das distorções e o caminho dos desequilíbrios globais. 

Na natureza, todo organismo monstruoso está fadado a morrer; e a 

estrutura desequilibrada, fadada a desmoronar. Às vezes, o organismo está 

fadado a produzir muitos males, ou sofrer muita dor, antes da morte; e, 

também, a estrutura , a gerar muita insegurança, antes de desmoronar. Será 

diferente da natureza o organismo social, ou a estrutura da casa dos homens?  

Mapa nº 01 – Mapa político do mundo, redesenhado pela concentração da 

riqueza e no detalhe, o desenho real.  
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4- A AMEAÇA DO TOTALITARISMO GLOBAL. 

 

Enquanto a resistência à mudança prevalecer, paralelamente ao 

desequilíbrio da sociedade, incluída a ameaça de destruição do Planeta, paira 

sobre a humanidade uma ameaça maior: o estabelecimento de uma nova forma 

de totalitarismo, diferente de todas as formas havidas na história, rondando a 

civilização. 

Diferente de todas as formas de totalitarismo havidas ou conhecidas, 

porque o novo totalitarismo está se transformando numa ditadura global e 

porque vem acontecendo de forma escamoteada, por detrás de sistemas, 

aparentemente modernos e eficazes, mas que condicionam o modo de agir e 

de pensar das pessoas, unificando o que deveria ser tornado complexo e 

múltiplo, como pressuposto de existência da liberdade e como rumo da 

evolução do homem e do universo, segundo se analisou anteriormente.  

Esta nova forma de totalitarismo exercida pelos sistemas e escamoteada 

por detrás deles, afeta as pessoas, os grupos e todas as estruturas sociais 

tanto quanto países e nações. 
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De outro lado, o totalitarismo escamoteado não permite identificar com 

clareza quem são os ditadores - os donos dos sistemas. Em outros tempos, os 

ditadores tinham contornos, nomes, identidade, ou o bigode inconfundível que 

os identificava e que permitia execrá-los diante da sociedade, ou da história. 

Hoje, embora possam ter seus prepostos, sejam eles o Presidente dos 

Estados Unidos ou seus acólitos, ou sejam os dirigentes das repúblicas de 

banana, são manipulados pelo poder difuso, quase virtual, ou dos interesses 

globais, que a tecnologia produz, e também  permite que se constituam. 

No que se refere aos países, o novo totalitarismo se exerce pelo 

desrespeito às soberanias nacionais, como ocorreu no passado, ou continua 

ocorrendo recentemente no Iraque, no Irã, os quais podem ser citados como 

exemplo, ou onde quer que os interesses globais possam ser, real ou 

ficticiamente, confrontados. 

No entanto, o novo totalitarismo dispõe também de formas mais sutis e 

sofisticadas de intervenção, através das pressões diplomáticas ou através da 

ameaça armada, dos arsenais nucleares e das armas eletrônicas de toda 

espécie e seus arsenais intocáveis, não monitoráveis e não controláveis. 

Na verdade, segundo os donos dos sistemas, a não-disseminação dos 

aparatos de destruição - seu monitoramento e desmonte, constitui um princípio 

necessário, mas só aplicável aos outros – aos mais fracos. 

Para si mesmos, só é admissível o desmonte dos arsenais obsoletos, 

enquanto, na estratégia das guerras, desfazem-se os antigos e testam-se os 

novos arsenais, atirados sobre cidades e pessoas, em nome da civilização, da 

democracia, e da liberdade -dessa forma prostituídas.  

Também, assim, eliminam-se as soberanias nacionais, e acabam também 

sob a ameaça os organismos supra nacionais, provavelmente a conquista maior 

dessa transição civilizatória, submetidos ao totalitarismo global. 

Elimina-se a diversidade das culturas, através dos meios de comunicação 

sustentados pelo marketing dos produtos, dos processos e de tudo o que se 

quer vender ao mundo - não só mercadorias, mas idéias, modas, gestos, usos e 

costumes. Introduz-se a arte, a ética, ou a falta dela, abafando e eliminando as 

culturas locais, em proporção equivalente. 
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Mata-se, portanto, o pluralismo, a criatividade, a liberdade, e, o que é mais 

grave, mata-se subliminarmente, amortecendo consciências – o percurso 

inverso do crescimento da massa de consciência. 

As pessoas não percebem o processo pelo qual estão passando. 

A diversidade das filosofias e do pensamento  está sendo eliminada. 

Já na década de 20, no século passado, o poeta português Fernando 

Pessoa referia-se, em vários de seus poemas, à dor de pensar. Quanto mais 

dói hoje, quando a mídia, os sistemas pensam por todos e têm os meios para 

difundir em dimensão global o que pensam, isto  com o poder da tecnologia que 

detêm. 

É preciso retornar a Orwell e registrar a perda da individualidade, raptada 

pelos sistemas, controlada e formatada por eles.  

Diminui o espaço que permite às pessoas exercitar suas próprias 

competências, a não ser que se enquadrem nos sistemas e em seus programas 

binários.  

Enquanto isto, o olho eletrônico vigia a intimidade de cada um, no trabalho, 

na rua, no recesso do lar, enfim, no limite em que os resquícios éticos, ou a 

sensibilidade das instituições, diante de regimes jurídicos defasados, desejam 

estabelecer. 

Desta forma, como se limita a soberania das nações, pressuposto de sua 

liberdade (à época das pátrias livres ! ), limita-se ou elimina-se a diversidade 

de culturas, o pluralismo das idéias, as liberdades individuais. 

Este processo constitui uma ameaça real e não é ficção. Pode não chegar 

aos extremos, se o processo for revertido e a tecnologia e seu uso, inspirados 

pela ética e pelo direito, forem direcionados em favor do pluralismo, da 

participação e da solidariedade humana, como poderia ser, e deveria ser, e a 

sobrevivência da civilização exigirá cada vez mais que seja. 

Se isto não ocorrer, o totalitarismo levará inexoravelmente o processo à 

ruptura, por que o modelo totalitário contraria a natureza do homem e do 

universo, ou seu processo de evolução. 

Enquanto isto, os homens continuarão transformando suas casas em 

bunkers, ou fortalezas, rodeados de grades, guardas e cães, para defender-se. 

Os Chefes de Estado, os donos dos sistemas, sobretudo, se deslocarão em 

suas operações de guerra, para seus conciliábulos de poder, rodeados de 
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aviões, tanques, soldados nas ruas, naves deslocadas nos mares - isto também 

não é ficção – mas para proteger-se do quê? Afinal não são, eles - ou não se 

julgam ser- representantes da Terra, ou da civilização? Ou serão alienígenas 

deslocados no tempo e no espaço, querendo conquistar a Terra, ou manter 

sobre ela o seu jogo? Às vezes parece que sim,   pois suas ações 

desconhecem os homens. 

Restam os pobres e os excluídos conformados, inseguros, ou revoltados,   

sem nada perder a não ser a vida, mas esta mesma, eles sabem, não há como 

possam defendê-la da morte pela doença, pela fome, pela desnutrição, ou por 

uma bala da repressão, ou por um foguete, ou ogiva acidentalmente desviados 

de seu curso, ou eletronicamente dirigidos pelos que promovem a guerra. 

Esses acabarão dispostos a tudo, porque a vida, tirada a liberdade e a 

dignidade, deixou de encerrar, ou de ser valor. 

Terá o homem chegado ao Terceiro Milênio, talvez depois de dezenas de 

milênios de sua história, para construir a sociedade do totalitarismo, do medo, 

ou do terror? 

Terá desenvolvido a tecnologia para sua própria insegurança e para a 

morte, ao invés da vida? 

Não. Seguramente não, porque a natureza não é suicida. Mas para isto é 

preciso construir os caminhos alternativos. Esses caminhos existem, são 

possíveis e sustentáveis, e é necessário começar a percorrê-los, ou construí-los 

(caminhando se constroem os caminhos) antes que seja tarde demais, e seja 

insuportável, em conseqüência, o preço a ser pago para se chegar à nova 

civilização, da sociedade pós – tecnológica. 
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A SOCIEDADE PÓS – TECNOLÓGICA. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

1.1 O DESAFIO DA MUDANÇA. 

 

Perceber a natureza do processo e suas distorções é importante. Mas 

construir o futuro alternativo é mais importante, sobretudo quando se tem 

consciência de que essa construção é possível. Para isto, é necessário 

começar pela identificação das mudanças essenciais, ou estratégicas, 

adequadas a promover a nova ordem civilizatória ou as novas formas de 

convivência e relacionamento humano entre pessoas e entre povos e nações, 

nessa era transformada pela tecnologia. Será o homem capaz de dar o 

necessário passo para esta mudança, na mesma dimensão, ou abrangência 

determinada por sua criatura - a tecnologia? Ou será que há de caber à espécie 

humana o destino do absurdo, de repetir o papel do aprendiz de feiticeiro e 

acabar vítima de sua própria criação? 

 

 A natureza humana e a massa de consciência. 

 

A objeção mais comum que se faz à possibilidade de se construir uma 

sociedade humanizada, ou de promover a necessária revolução do terceiro 

milênio, viabilizando a sociedade da era pós – tecnológica, com base em novos 

valores e novos fundamentos éticos, é que sua viabilidade pressuporia um 

homem ideal, perfeito, ou quase. Ora, argumenta-se, esse homem não existe. 

Sua história o comprovaria , assim  o próprio processo de competição e 

concentração -como ocorre, e a forma como produz suas conseqüências, 

também. 

A objeção tem um pouco de verdade, mas contém um enorme 

desconhecimento da natureza essencial do homem e do processo evolutivo que 

lhe é inerente, tema analisado na primeira parte deste livro. 

Nesta percepção é preciso considerar que não estamos propondo a 

construção de uma sociedade humanizada  para o homem do passado, mas 

para o homem em processo de evolução, o homem deste momento, que foi 
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capaz de criar a tecnologia e que, em conseqüência, acelera - ou é urgente que 

acelere,  seu próprio processo de transformação ou de desenvolvimento. 

Não é razoável que, tendo acelerado o processo de transformação das coisas, 

permaneça numa concepção estática de sua própria história, como se a história 

da espécie humana constituísse uma aberração da natureza. E é aí que reside 

o equívoco. 

O pouco de verdade do argumento é que não existe, de fato, ao menos 

neste estágio, e em nenhum outro, enquanto perdurar a condição humana, o 

homem perfeito. Isto decorre de sua natureza concreta.  

Existe, no entanto, o homem em processo de evolução, e é nesta 

concepção que se situa e se embasa a viabilidade da proposta. Portanto o 

equívoco é negar que o homem, parte que é de toda natureza,  traga em si, 

como toda a natureza a que pertence, a semente, ou o impulso essencial de 

evoluir – tornar-se melhor, física, biológica, social e eticamente melhor. 

Também psicológica e espiritualmente melhor.  

Não é verdade, portanto, que a espécie humana não evolui. Se alguns 

homens custam a evoluir, fixando-se no passado de sua origem, da prevalência 

do instinto sobre a consciência, da época em que estava submetido às forças 

da natureza e, portanto, necessitado de competir e de se impor para sobreviver, 

o fato é que, apesar de alguns, o ser humano, como indivíduo e como espécie, 

caminhou até agora a grandes passos na linha de sua evolução.  

O homem já não vive nas cavernas, desgrenhado, sujo e com uma 

queixada animal nas mãos, para se defender ou atacar, embora alguns 

ainda teimem em portar a queixada – ou seus símiles- é verdade. Mas o 

homem evolui, e um mínimo de percepção ou análise da história ou da 

realidade e dos processos que conformam o mundo, evidencia que um número 

cada dia maior de seres humanos e também de instituições, países e nações se 

transformam, alcançam novos estágios de consciência, na busca de novos 

estágios civilizatórios. Esses novos estágios já não são ditados pela 

necessidade de sobrevivência, mas pela percepção do sentido das coisas, pela 

forma como pode ser usada a tecnologia e as novas dimensões que ela 

propicia aos homens, ou seja, pela consciência. O rumo desta evolução 

caminha cada vez mais no sentido de rejeitar a prepotência e os prepotentes, a 

ambição sem limites ou a necessidade de competir, concentrar, acumular e de 
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se impor, ainda que promovendo a exclusão, os desequilíbrios e a ameaça de 

ruptura, ou destruição do processo humano. 

De outro lado, crescem no mundo os conceitos, a prática e a consciência 

de novas dimensões humanas: a fraternidade, a cooperação, o direito à 

participação e ao exercício efetivo e universal da liberdade; a consciência 

e a pratica dos direitos humanos, o exercício e os sentimentos de 

solidariedade; a aspiração pela justiça e pela paz. 

São esses novos valores que, dia a dia, mais vêm impondo-se como 

consciência universal, exigência e condição de continuidade do processo 

civilizatório e fundamento para a organização da era pós-tecnológica e para a 

sobrevivência da espécie humana, face às dimensões da própria tecnologia. É 

esta massa de consciência que fará, através desses valores e desses 

fundamentos, a nova civilização. A massa de consciência, fruto da própria 

evolução humana, usará em seu favor a tecnologia que globaliza tudo, inclusive 

a  consciência e não só os sistemas, e continuará, a salvo das outras coisas 

globalizadas, impondo-se no bojo da história, fazendo a história, apesar 

daqueles que negam o processo, por comodismo, interesse, ou medo das 

transformações necessárias. Enquanto esses resistem, a própria tecnologia, 

posta a serviço da massa de consciência,  continuará contribuindo, até os mais 

distantes recantos do mundo, no despertar de novas consciências, e esse 

processo de crescimento universal da consciência – a outra face da 

globalização – constituir-se-á no grande motor da transformação civilizatória.  

 

 O momento de mutação. 

 

O sentido da história é, pois, irreversível e o crescimento universal da 

massa de consciência, referido na evolução e imperativo da tecnologia, é a 

prova mais evidente de que este salto do processo evolutivo, ou este momento 

de mutação civilizatória, começa a ocorrer, também na espécie humana. 

Por que haveria de acontecer apenas com a tecnologia, com a ciência, ou com 

as coisas, excluindo o homem, ele mesmo a consciência universal de todo o 

processo? 

Se o processo de evolução constitui, essencialmente, um processo de 

complexificação a ser continuamente ordenado, para que não se transforme em 
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caos – desagregação e morte, é aceitável que a consciência – o instrumento da 

complexidade ordenada, seja ela mesma eliminada do processo? 

Na verdade, a complexificação do processo em ritmo crescente, agora 

empurrada pelo salto tecnológico, torna urgente e desafiante o processo de 

ordenação contínua da sociedade, porque só a consciência evoluída, inserindo  

novos fundamentos e valores nas estruturas e nas novas formas de 

relacionamento humano, evitará que o processo se torne caótico e, tornado 

caótico, autodestrua-se. É evidente que esse processo abrange todo o conjunto 

das instituições sociais e exige, como pressuposto, um reposicionamento 

contínuo de cada individuo, para que cada um possa inserir-se na realidade - 

modificada e permanentemente mutante, extensão de si mesmo, do homem, 

como ensina Ortega y Gasset. 

Alguns estudiosos do campo da fisiologia e da genética começam a 

estabelecer uma relação entre a evolução da espécie humana e as mudanças 

que estariam ocorrendo na estrutura celular e na cadeia de DNA, paralelamente 

às transformações no mundo da tecnologia. Há os que avançam mais, 

concluindo que essas mudanças podem representar um momento crítico de 

mutação da espécie humana no referido processo. Tal hipótese faria sentido, à 

medida  que produzisse na espécie humana o mesmo salto ocorrido no mundo 

da tecnologia – preparando o homem para viver na era – pós-tecnológica. Se 

confirmada, a hipótese amplia as teses deste livro, coadunando a mudança 

civilizatória com o sentido da evolução da própria espécie humana, mas não 

parece que esse salto de mutação seja pressuposto necessário dessa 

mudança, embora amplie seu significado. 

Seja qual for a forma, o fato é que o momento de mudança existe e nele 

vivemos, apesar dos que não o percebem, ou imaginam poder impedir que ele 

aconteça. Não é provável que o processo permita que esses continuem 

ordenando o mundo como se nada estivesse acontecendo, tentando impedir a 

caminhada da história, ou de evolução humana, até que aconteça, de alguma 

forma, a ruptura. Seguramente a história sobreviverá, não eles. 

 O desafio e sua abrangência. 
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Esta perspectiva constitui o desafio para todos os que se sentem 

inseridos no processo como parte da espécie humana, e construtores da 

história de si mesmos, de seu meio, ou da humanidade, não importa: 

- o desafio aos que pensam, aos que fazem a ciência, aos 

que se preocupam com o processo humano, pessoas 

individualmente, e instituições, a partir das Universidades em 

sua especificidade de centros de produção do conhecimento e 

da inovação e com a missão, em conseqüência, de criar a 

síntese, no meio de tantas teses e antíteses, estratificadas e 

perigosamente conflitantes. A ela cabe, especialmente, buscar 

ou gerar a teoria da nova ordenação da sociedade, após o 

salto tecnológico – que tornasse a organização social 

adequada à realidade pós – tecnológica. A teoria necessária, 

enquanto síntese, deverá abranger o conjunto de 

componentes que constituem a sociedade – a economia, a 

política, o direito, a ética, as novas regras, enfim, para 

organização e convivência sustentável do homem no mundo 

globalizado e tecnológico: deverá estar, também, inserida em 

seu meio, igualmente afetado pela tecnologia. Isto significa 

que deverá viabilizar o respeito, a preservação, o uso 

sustentável e a convivência com a natureza; a diversidade das 

culturas, das raças; a convivência pacifica dos povos e dos 

países, a cooperação e a solidariedade promovendo o 

pluralismo, a participação e a sustentabilidade desse mundo 

complexo, dinâmico e interdependente. Este o desafio aos 

que pensam o mundo e desejam construí-lo como um mundo 

humanizado; 

- o desafio aos comunicadores, os que abastecem as redes 

mundiais de computação e informação, os que dominam a 

imprensa e os meios de comunicação e os que dispõem 

desses instrumentos e de sua imensa capacidade de 

persuasão, e formação, ou conformação de consciências. 

Esses, se mal utilizarem os meios, têm o poder de amortecer 

a consciência dos homens, atuando contra o crescimento da 
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consciência universal, (a massa de consciência); ao invés de 

contribuir para despertar as consciências e apressar a 

mudança; 

- o desafio aos intelectuais, para que assumam a capacidade 

e a coragem de romper a inércia, o comodismo, o 

compromisso com o passado, sem ódios ou preconceitos, 

mas com competência para delinear horizontes, identificar e 

ordenar os novos valores e desenvolver os instrumentos para 

cada segmento do processo, e os instrumentos globais 

capazes de organizar a sociedade pós-tecnológica em seus 

múltiplos componentes, com objetividade e espírito científico, 

focado no homem e na natureza de que o homem é parte, 

sem medo de inovar em idéias e propostas* e 

descompromissados dos interesses e dos estereótipos; 

- o desafio às Igrejas e religiões em geral, com sua força de 

mover vontades e fazer nascer revoltas, angústias, ou 

esperanças, no momento em que descobrirem que despertar 

consciências é necessário, mas não é suficiente. É preciso 

indicar caminhos e trazer aos homens esperanças, mas 

também é necessário inserir-se na realidade ou no esforço de 

inspirar os fundamentos, as formas e os instrumentos, 

capazes de produzir as soluções necessárias e apoiá-los; 

o desafio aos dirigentes das Nações e dos povos e a todos os que lideram 

segmentos que constituem o poder social, para que, atentos e receptivos ao 

processo, estejam abertos a pensar inovadoramente, e aceitar a inovação, 

longe dos mesmos preconceitos, da defesa e dos interesses consolidados, ou 

por causa do comodismo da repetição do passado, porque nas mãos deles está 

o poder de apressar a mudança, tanto quanto a capacidade de se opor a ela.  

* Morita, Akio – O desafio Japonês. 

 

De toda forma, os que se opõem à mudança devem ter 

consciência de que, por maior poder que tenham, não têm o 

poder de parar a história, ou os rumos, ou a vocação da 
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natureza, embora alguns possam pensar que têm, repetindo 

o equívoco que tantos, no passado, já cometeram.  

Terminarão de semelhante forma, porque ninguém detém a     

história. 

 

A proposta da mudança civilizatória e dos pressupostos e instrumentos 

capazes de viabilizá-la, nada tem a ver portanto, com o iluminismo, ou com o 

voluntarismo do passado, ou com o simples moralismo do presente. Tem a ver, 

sim, com a continuidade do processo e o advento necessário de um novo 

patamar do processo de evolução, ou de sobrevivência da espécie humana e 

sua capacidade de ultrapassar as barreiras que surgem em meio a esse 

processo. Aliás, é o pioneiro na percepção do processo evolutivo, Charles 

Darwin, quem afirma que no processo não sobreviverão os mais fortes, ou os 

mais inteligentes, mas “os que tiverem mais capacidade de se adaptar às 

mudanças”, já que a capacidade de se adaptar às mudanças constitui um sinal 

de inteligência no ser humano. 

Este passo é possível e inevitável. Se não for feito como resposta a esses 

desafios, através da competência e da criatividade, ou da capacidade de inovar 

e de evoluir da espécie humana, acabará acontecendo pelo imperativo da 

história, ou seja, por imposição da natureza, como reação aos extremos de 

desequilíbrio e de tensão, a que possa ter sido levado o processo. Neste caso 

acontecerá irremediavelmente a explosão, ou a ruptura, como acontece em 

toda natureza quando os desequilíbrios, ou as tensões, não tiverem sido 

removidos a tempo. Acontecerá, e não importa em que dimensão ou de que 

forma, mas seguramente acontecerá. 

 

1.2  OS SINAIS DA ESPERANÇA. 

 

 O equívoco dos que resistem. 

 

Em contraste com os rumos essenciais, ligados à natureza do 

caminho da evolução da espécie humana e de sua organização, prosseguem 

alguns - os que menos percebem da condição humana, acreditando, propondo 

e atuando como se não existissem os processos e tudo se resumisse a fatores 
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conjunturais ou interesses predominantes, interesses hoje representados, 

sobretudo, pela economia, pelo mercado, pelo lucro, ou pela acumulação da 

riqueza, ou do poder, e de outros mitos que se vieram introduzindo, ou que 

foram introduzidos no processo, à medida que se enfraqueceram, ou foram 

perdidos, os valores essenciais, ligados à natureza do homem e a “suas 

circunstâncias”: a sociedade, o ambiente, e, numa visão mais ampla, o próprio 

Planeta, ou o universo, de que ele, o homem, é parte. 

Neste contexto, substituíram-se os mitos de outros tempos pelo 

endeusamento ou o predomínio, ou a ditadura do capital nas mãos do Estado 

ou das pessoas e dos grupos, dependendo da ideologia e dos interesses 

assumidos, e pela crença de que a economia e o mercado – a face visível do 

materialismo, constituem a única realidade, ou o único valor, em cujo altar tudo 

deve ser sacrificado, inclusive o homem, ou a dignidade humana. 

Alguns homens só agem dessa forma, inspirados por esses equívocos. No 

entanto, esses constituem um número cada vez menor, e apenas 

aparentemente, podem parecer cada vez mais fortes, porque, na verdade, são 

os donos dos sistemas e são fortes enquanto os sistemas concentrados e 

concentradores os sustentam. Mas sua fortaleza é igual à das muralhas de 

Jericó – ou a estátua de Bahal, o ídolo dos pés de barro,  para citar outro 

exemplo de sabedoria, extraído da inspiração bíblica. Ou as Torres Mundiais do 

Comércio, de Nova York. 

Sua fraqueza está exatamente nisto: eles estão atrelados a um processo 

que a realidade ultrapassou e, por isto, só são fortes enquanto não prevalecer a 

massa de consciência – o brado dos hebreus ao redor das muralhas, com que 

se protegem, ou enquanto não perceberem que são de barro os seus pés. Sem 

essa percepção, estão a caminhar como os assassinos condenados pela lei dos 

antigos Egípcios, a serem devorados pelos abutres no deserto, amarrados ao 

cadáver de suas próprias vítimas. 

A mudança é, pois, inevitável.  

A história mostra que a mudança tem ocorrido sempre, ou quase sempre, 

contra, ou à margem dos que dominavam os sistemas. Assim foi com os 

romanos em relação aos povos “bárbaros”, com a nobreza feudal em relação à 

burguesia. Poderá ser, agora, com a burguesia dominante – através dos novos 

bárbaros – os excluídos dos sistemas, sejam os camponeses, os operários, os 
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sem-terra, os sem-trabalho – os bilhões de excluídos; ou sejam os latinos, os 

asiáticos, os árabes ou os africanos; ou sejam, ainda, os excluídos do poder, da 

cultura, da liberdade, ou da dignidade, os novos bárbaros ou a nova burguesia, 

a derrubar os impérios dominantes. De que forma? Isto não é essencial. 

 

 A necessária coerência do processo. 

 

O mesmo processo de crescimento dos excluídos dos sistemas se repete, 

agora, através da massa de consciência. No entanto, a massa de consciência 

cresce também e inclui cada vez mais maiores parcelas das sociedades dos 

que dominam os sistemas, ou sustentam o modelo. Esses, atuando como 

fermento por dentro dos sistemas - e parte da massa de consciência, ajudarão 

a precipitar a mudança. Dessa forma, a massa de consciência não se cinge a 

lugares, classes, ou nações, mas constitui a expressão da própria natureza 

humana. Nessa ótica, a massa de consciência cresce também nos países 

centrais – nos sistemas concentrados e concentradores; cresce entre 

intelectuais e comunicadores; cresce entre empresários e dirigentes políticos; 

mas cresce, especialmente, em meio à juventude, nas novas gerações que, 

instintivamente (o instinto de sobrevivência), já perceberam a insustentabilidade 

e a desumanização do processo que usa a tecnologia em favor da exclusão, da 

violência e da guerra, quando poderia ser utilizada em favor do homem – da 

participação, da paz, da solidariedade e do amor. 

É o crescimento dessa massa de consciência que traz a esperança de que 

a mudança aconteça, e é através desse crescimento que se abrem os 

caminhos da esperança. Os que não percebem este processo, os que se 

opõem a ele, os que são incapazes de ordenar a esperança, perderam a visão 

da história, e se não desembarcarem, acabarão por serem desembarcados do 

processo. Quando, ou a que preço isto acontecerá, pertence à ficção ou à 

profecia, e não faz parte dos objetivos deste livro detalhá-lo. Mas seria 

lamentável se a história tivesse que se repetir como no passado - pela ruptura, 

porque agora, por causa da dimensão, da tecnologia, e de suas conseqüências 

e, sobretudo, por causa da dimensão dos desequilíbrios, a ruptura poderá 

acontecer numa dimensão global e, portanto, muito mais grave para o homem, 

para a humanidade e para o Planeta, casa e moradia comum dos homens. 
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Tais análises podem parecer apenas conceitos morais. Na verdade são 

também conceitos morais. No entanto, prefiro que esses conceitos sejam, e 

devam ser, caracterizados como conceitos éticos, porque essenciais, não 

sujeitos ao momento, à cultura, às condições ou aos preconceitos.  

Os conceitos éticos são parte essencial da realidade, da natureza das 

coisas. Não considerá-los é desfigurar a realidade e partir, em conseqüência, 

para análises, conclusões e modelos desfigurados, reducionistas ou 

desequilibrados, e, por isto, insustentáveis. Deve-se, sobretudo, afirmar que, 

sendo essenciais, os conceitos éticos constituem fonte e inspiração dos 

instrumentos operacionais, tornando coerentes a realidade e a natureza. É 

desta forma que o processo se torna sustentável. 

 Isto é possível – essa coerência entre a ética, ou a expressão da 

natureza, e os instrumentos de ordenação da sociedade. Este é o caminho da 

mudança, ou este é o caminho de tornar concreta a esperança que conduzirá a 

espécie humana à nova civilização, à civilização da era pós tecnológica, com 

que se inicia o terceiro milênio. 

  

1.3 UM NOVO SENTIDO PARA O HOMEM. 

 

Talvez não seja adequado falar-se em um novo sentido para o homem, 

porque, na verdade, o sentido do homem constitui uma constante, em sua 

história, apesar de desvios eventuais que possam ter ocorrido nessa 

caminhada. Melhor seria falar, em conseqüência, da afirmação ou da fidelidade 

do homem à sua própria natureza. 

 

 Os desvios do processo.  

  

 Desvios desse processo de fidelidade à natureza, pois, podem 

acontecer e têm acontecido na história. Dentro de certos limites, esses desvios 

são absorvidos pelo processo, enquanto decorrentes da complexidade do 

próprio processo e das limitações ou imperfeições da natureza humana.  

 Nesse momento, porém, e por causa das dimensões da tecnologia, os 

desvios ameaçam ir além desses limites. O que vem ocorrendo é que somam-

se alguns outros equívocos exacerbados pelo poder da tecnologia e de seu 
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emprego à ameaça da perda da primazia dos valores, inerentes à própria 

natureza humana e à sua dimensão, em favor de outros valores de ordem 

menor, como são os valores econômicos, os interesses de toda ordem que, 

freqüentemente, se contrapõem à natureza. É esta soma que ameaça, a 

sustentabilidade do processo.  

 Dentre esses equívocos, merece destaque, e, portanto, análise especial, 

o sistema que produz, concentra e que mantém a riqueza, o lucro e o mercado, 

como condicionantes das atividades humanas, a organização social e suas 

relações, isto acima de todos os valores, ou de quaisquer critérios de ordem 

ético-jurídica, exigidos pela evolução civilizatória. Não se quer, com esta 

afirmativa, contestar a legitimidade do lucro, ou do mercado, postos em sua 

devida dimensão e significado, ou de sua necessidade como fatores que 

viabilizam a economia, e, portanto, fatores importante para o funcionamento da 

sociedade. Há, porém, uma diferença muito grande entre admitir-se a 

importância de determinados fatores específicos e a falta de limites de 

intervenção desses fatores, atribuindo-lhes todos os espaços, de modo a 

transformá-los em objetivo, ao qual se sacrificam os outros valores, talvez, ou 

seguramente, tão, ou mais essenciais que eles. Esta atitude excludente 

constitui um reducionismo cujas conseqüências desestruturam a organização 

social, impedindo a harmonia, o equilíbrio e por conseqüência a 

sustentabilidade do processo. 

 Na verdade, contrariamente ao que se afirma, a economia não constitui 

uma equação. A equação é a sociedade. Não existe equação econômica. A 

economia é um termo da equação, que é a sociedade, e é um grave 

equívoco querer ordenar o termo à custa da desorganização da equação, 

como vem ocorrendo no modelo atual. 

À primazia do lucro – do termo sobre a equação, da concentração da 

riqueza e da especulação como instrumento de produzi-la, está sendo exercida 

sem se considerarem suas conseqüências, ou seja, o desequilíbrio social e a 

destruição dos valores humanos, essenciais à existência de uma organização 

cuja sustentabilidade está ligada aos avanços civilizatórios, e  que a tornam 

adequada a cada momento.  

O estágio da civilização a que chegamos, e sua complexidade, a força e a 

dimensão da tecnologia, e as exigências da massa de consciência em 
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crescimento, não permitem que desvios da dimensão dos que ameaçam o 

processo continuem prevalecendo, mas impõem que se criem condições 

capazes de manter seu equilíbrio e corrigir seus desvios. 

 

 Um novo conceito de lucro e de qualidade de vida. 

  

Por isto, este momento exige uma mudança radical de conceitos, a 

começar pelo conceito do lucro, transformado de simples fator que é, em 

instrumento absoluto e objetivo maior da organização e das ações humanas, 

como é concebido e praticado. Não basta, porém, pôr o lucro no seu devido 

lugar – apenas instrumento que é, e não objetivo supremo da organização e 

das relações humanas.  

Para tornar eficaz a mudança, torna-se necessário identificar os demais 

fatores, os instrumentos capazes de influir na ordenação da sociedade, gerando 

a nova civilização, da sociedade pós-tecnológica.  

Neste contexto, a massa de consciência em crescimento, na medida  que 

representa e expressa as aspirações essenciais da natureza humana e que dá 

sentido ao processo, pode se resumir na prática da melhoria contínua das 

condições ou da qualidade de vida da sociedade, ou das pessoas, ou, num 

sentido mais amplo, de sua realização como seres humanos, da participação na 

complexidade e, portanto, no exercício da liberdade. A melhoria da qualidade 

de vida, nessa amplitude, ocorre à medida que se amplia o acesso, ou a 

participação das pessoas nos bens de toda ordem produzidos pelas atividades 

humanas, disponibilizando-os para todos.  

Esse conjunto de bens, de que todos têm o direito natural de participar, 

abrange os bens materiais, culturais e espirituais, que constituem uma 

sociedade, e fazem parte da dimensão humana: os bens materiais, como 

pressuposto; a harmonia e o equilíbrio da organização social que geram a 

segurança; o acesso e a tolerância que geram a paz; e a convivência 

cooperativa e solidária, que gera o amor.  

No contexto da facilidade de produzir riqueza na economia virtual, ou 

de produzir bens na economia real, a própria noção de lucro como 

resultado financeiro torna-se um conceito que deve ser relativizado pela 

prevalência de promover os valores expressos pela massa de 
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consciência, já caracterizados. Neste contexto, é preciso perceber que o 

produto, como consumo de bens materiais, é inelástico, e, portanto, facilmente 

pode saturar as demandas pela capacidade da tecnologia de produzi-los. Só os 

bens ligados à consciência – a espiritualidade, no sentido amplo do termo, 

podem crescer indefinidamente. Ora, são esses, e não aqueles, que dão 

sentido à evolução humana. 

Não é racional, pois, ordenar ou imaginar que se possa ordenar a 

sociedade pós-tecnológica, apenas pelos fatores de ordem financeira, ou 

virtual, ou pela acumulação de bens materiais, da riqueza ou do poder, fatores 

limitados e limitantes, também capazes de embutir no processo desequilíbrios 

ilimitados, gerando a insegurança e a insustentabilidade. É este o desvio do 

processo que estamos vivendo. 

Mais racional é construir a sociedade de acordo com a natureza dos 

processos, impor limites sobre os fatores capazes de produzir os desequilíbrios, 

e promover fatores alternativos capazes de fazer com que a harmonia 

prevaleça sobre o desequilíbrio, o bem-estar e as melhores condições de vida, 

ou o crescimento contínuo da qualidade de vida, no rumo da plena realização 

humana – a felicidade? – sobre o lucro, o mercado, os bens – este o rumo do 

crescimento, ou da complexidade a ser ordenada.  

Esta visão alternativa não exclui o lucro – melhor seria dizer, o resultado 

das atividades humanas - como instrumento de viabilizar a maior produção de 

bens, para tornar os bens disponíveis mais abundantes e, em conseqüência, 

facilitar o acesso, a participação e a maior inclusão, ao invés de se continuar 

produzindo os desequilíbrios e a exclusão.  

Essa noção alternativa de lucro pode parecer uma negação de conceitos 

cristalizados, ou uma revolução de conceitos e práticas estratificados, em que 

se fundamenta a ciência econômica. Mas a tecnologia também foi uma 

revolução, pela superação de práticas tradicionais e estratificadas, o que 

poderia parecer aos contemporâneos, quando muito, heresia, sonho ou ficção. 

No entanto, a tecnologia aí está a condicionar o processo, e a exigir que se 

restabeleça o equilíbrio, que os fatores humanos se façam presentes, e que o 

processo civilizatório prossiga de forma sustentável. 

É neste contexto e nesta concepção que, sobre o lucro, a competição e a 

concentração,  ganha sentido o anseio universal, ou a busca, pela qualidade de 
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vida e pela realização humana, que tornam a massa de consciência critério e 

instrumento da mudança, capaz de inspirar as novas regras de organização e  

convivência... civilizada. Acaso é exigir demais da racionalidade humana que 

seja capaz de organizar a sociedade e seu meio – o ambiente que a cerca - de 

acordo com as aspirações humanas, o estágio alcançado no processo evolutivo 

e as condições trazidas pela revolução tecnológica? 

Por que deve ser mantida e cultivada a oposição entre o sentimento, 

as mesmas aspirações humanas, ou a própria natureza do homem e as 

possibilidades da tecnologia na busca da construção de uma organização 

social, política, ética e economicamente humana e, portanto, sustentável? 

 

 Um critério alternativo de balanço, ou de riqueza social. 

 

A resposta a essa questão impõe que se desenvolvam instrumentos 

capazes de contabilizar o balanço do bem-estar, da satisfação ou da qualidade 

de vida ou das condições de realização dos homens (– a felicidade humana?) 

como componentes, essenciais do estágio de desenvolvimento ou de evolução 

de uma sociedade – o balanço real de sua riqueza.  

Esses conceitos dificilmente serão entendidos, ou aceitos em si, em seus 

pressupostos e em suas conseqüências, pelos que estejam condicionados 

pelos conceitos tradicionais do lucro, da competição, da concentração, do 

mercado, como razão de ser, causa e efeito das ações humanas e de suas 

reações. A mesma dificuldade terão os que não acreditam na capacidade global 

de produzir bens suficientes, ou abundantes, para satisfazer às demandas 

globais da população do Planeta. 

No entanto é preciso considerar que, mesmo o que se produz hoje, com 

um esforço de racionalizar a produção,  mesmo que sem o emprego sofisticado 

de tudo o que a tecnologia viabiliza produzir, poderia permitir uma participação 

adequada de todos, nos bens produzidos. O PIB mundial, dividido pela 

população do Planeta, resultaria numa renda média superior a U$ 5 mil per 

capita. Não faltam bens, portanto. Faltam mecanismos para produzi-los 

adequadamente e promover o acesso a eles de forma participativa, de toda a 

população humana, restabelecendo o equilíbrio. 
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Para gerar os mecanismos adequados que viabilizem esta participação,  

se exigirá, como postura inicial, que se substituam, ou, ao menos, se 

aperfeiçoem os conceitos vigentes nos quais se assentam as análises 

econômicas e os balanços financeiros - ou o lucro que comanda a economia, e 

o mundo – por conceitos mais complexos e ordenados, ao invés dos conceitos 

simplistas, meramente quantitativos ou reducionistas, como são os conceitos 

atuais. 

Estudos já existem em torno de alternativas na linha de que a 

contabilidade, ou a riqueza a ser contabilizada, ao invés de ser apenas 

financeira, inclua, ou se fundamente, predominantemente, em indicadores 

sociais, comprometida, portanto,  com as pessoas, com a expressão dos 

recursos da natureza, ou, enfim com os bens capazes de satisfazerem as 

pessoas e sua convivência, dando significado e valor às suas vidas, não 

apenas à moeda. Esta nova contabilidade constitui ainda uma perspectiva vaga, 

ou insuficiente para expressar a real dimensão dos componentes desta nova 

consciência, que se forma no mundo. Mas o caminho há de ser por aí. 

Os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborados pela ONU, e 

que superam os simples critérios do lucro ou da renda, como indicadores da 

realidade de uma sociedade, constituem um primeiro passo. No corrente ano foi 

divulgado, no Brasil, sob o patrocínio do PNUD, órgão da ONU, um balanço 

sobre as “melhores condições de vida para a juventude”. É mais um passo. Não 

há também como deixar de inserir os balanços sociais de empresas e 

instituições como um importante passo na mesma direção.  

Mas é preciso ir muito além.  

É preciso dar conteúdo econômico a esses balanços. É preciso que eles 

se expressem como valor econômico da sociedade e não como análises 

paralelas ou “compensatórias” dos registros da economia. É preciso dar 

conteúdo econômico, de valor lucro, ou resultado, valor de mercado, de 

garantia de trocas, de investimentos, enfim, de valor econômico aos balanços 

sociais.  

Pouco mais do que como simples provocação, um balanço de qualidade 

de vida, ou das condições sociais, ou humanas, transformado em valor 

econômico, poderia ser formulado, por exemplo, como uma simplíssima 

equação do tipo: A+B+C+D+E=X, onde: 
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A – significasse a contribuição de determinadas medidas, ou bens 

produzidos, para promover o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade – 

freqüência, ou quantidade de medidas adotadas e seus resultados; 

B – o estoque de consciência, conhecimento, cultura, tecnologias 

apropriadas disponíveis, formas como essas tecnologias se distribuem entre a 

população, ou como e em função de quê são empregadas; 

C – a disponibilidade de recursos naturais, humanos e de infra-

estrutura; 

D – a vontade política (de decisão), das lideranças sociais (políticas, 

econômicas, intelectuais, etc) de utilizar aqueles estoques e disponibilidades; 

E – os estoques e resultados financeiros do processo econômico; 

X – índice representativo do estoque de bens e serviços, da satisfação 

e da qualidade de vida, disponíveis para promover a inclusão e a participação 

humana ou o bem estar, (a felicidade?) de uma sociedade, aqui representando 

o resultado da equação, 

O resultado dessa equação poderia constituir-se em padrão de 

negociações, ou de negócios, ou em indicador determinante do risco ou de 

confiabilidade de um país, ou expressão de sua capacidade de possuir ou de 

adquirir bens, enfim de dispor das condições necessárias de uma pessoa ou de 

uma sociedade gerar seu próprio bem-estar ou  promover seu próprio 

desenvolvimento – o desenvolvimento humano, e interagir de forma cooperativa 

e sustentável com outras sociedades, ao invés de fazê-lo apenas 

competitivamente, conflituosamente, ou necessariamente de forma excludente. 

Seguramente, esse exercício identificaria melhor os riscos e as boas 

perspectivas, do que os simples balanços financeiros.  

De certa forma, é possível dizer que esta poderia ser a nova expressão da 

“riqueza das Nações”. Fórmulas alternativas na linha do exemplo proposto, 

adequadamente desenvolvidas, mais, ou menos sofisticadas, mais, ou menos 

operacionais, poderiam expressar valores, potencialidades, condições, ou 

situações objetivas, muito mais complexas e representativas do que o 

tradicional conceito de lucro, ou de resultado financeiro, que considera apenas 

o lucro e suas razões como expressão da riqueza. 

Tais conceitos alternativos seriam uma expressão da riqueza, dos bens de 

uma sociedade, do ‘estado’ de realização das pessoas, muito mais significativa, 



 129 

sobretudo quando a expressão do lucro seja fruto da especulação virtual, sem 

nenhum compromisso com a realidade, com a situação concreta do homem, de 

suas condições e de seu meio de vida – a natureza e a sociedade.  

Voltam mais uma vez as perguntas que não podem calar. 

Será verdadeiramente uma heresia buscar esses indicadores, ou 

conteúdos mais complexos, quando toda a natureza se complexifica? Um 

sonho? Uma revolução? Por que não pode ser um pouco isto tudo e, sobretudo, 

um caminho para o salto civilizatório? Acaso não foi considerado um sonho, 

uma heresia, ou uma revolução, quando alguém disse que seria possível ao 

homem voar, produzir a vida humana fora do útero materno, viajar à lua, 

integrar-se globalmente em redes para falar, ou ver-se simultaneamente em 

todo mundo, para referir apenas algumas “heresias”, ou alguns dos sonhos que 

fizeram a revolução tecnológica? 

Além do campo da tecnologia, numa visão sobre o desenvolvimento, 

quando o papa Paulo VI lançou a proposta de que o desenvolvimento fosse um 

processo de ser mais, e não apenas de, simplesmente, ter mais, também não 

se imaginava como isto poderia ser viabilizado*. Quando, porém, a ONU lançou 

os indicadores de medir o desenvolvimento humano, ao invés de utilizar 

indicadores capazes de medir apenas o crescimento econômico – ou, o que era 

pior, apenas a condição financeira, os descrentes de todas as coisas novas, 

também desacreditavam da proposta, considerando-a apenas um sonho - 

produto de sonhadores, ou uma perspectiva ética ou apenas moral, sem 

viabilidade prática.  No entanto, apesar deles, são esses passos que vêm 

fazendo e viabilizando o caminho para a nova civilização. 

Alguns permanecerão à beira do caminho. 

 

 Os conceitos crescem e se tornam realidade. 

 

Conceitos novos, como alguns entre os referidos, crescem e se 

consolidam de várias formas, gerando índices, ou expressões de uma realidade 

maior, mais complexa e mais adequada à dimensão humana e o momento de 

sua evolução, do que a simplificação econométrica dos conceitos que ainda 

ordenam a organização social e suas relações, são ensinados nas 
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universidades, ditam a visão de analistas e  políticas governamentais, que 

geram ou condicionam os desequilíbrios.  

Complexificar, ao invés de reduzir ou minimizar análises, ou indicadores, 

constitui, no entanto, um imperativo do processo de evolução do homem e da 

sociedade, e do estágio a que chegou o mundo pós – tecnológico, a história, ou 

a espécie humana. Paralelamente a esse estágio, a tecnologia permite captar e 

administrar a complexidade, contrariamente ao que se costuma fazer com ela – 

utilizá-la para simplificar a complexidade, introduzindo um reducionismo 

equívoco e castrador da riqueza essencial da realidade, que está na 

complexidade, no pluralismo e na liberdade e não no “simplifica tudo e põe no 

sistema, ou na rede”. A rede, como os sistemas, permite exatamente identificar 

e administrar a complexidade, caso se considere a dimensão humana, ao invés 

da fácil visão controladora e simplista. 

Alguns insistem em que esta perspectiva implicaria desenvolver 

indicadores qualitativos. Significa sim – e esta implicação constitui um avanço. 

É preciso perceber que, se o processo foi capaz de produzir a complexidade, o 

processo, e o homem com ele, há também de ser capaz de captar e viabilizar a 

complexidade. Por isto, esses indicadores serão identificados à medida que 

investirem nesse esforço as Universidades, os Centros de Pesquisa, os 

Governos e quem tenha preocupações com o processo de desenvolvimento 

humano. Afinal, os indicadores quantitativos ainda prevalentes, e os indicadores 

qualitativos já adotados - econômicos, ou sociais, também não foram criados 

num dia só, ou num passe de mágica, ou apenas por um voluntarismo qualquer. 

Eles foram fruto do mesmo esforço que agora se torna necessário para 

desenvolver indicadores mais complexos, de maior conteúdo qualitativo, e, 

portanto, mais adequados à nova sociedade. 

Haverá os que continuarão julgando esta missão, uma missão impossível. 

A esses, aos que são incapazes de admitir, ou imaginar coisas novas, pode-se 

dizer também que não são originais. 

No século XVI, ou XVII, também aqueles que se fixavam nos conceitos 

que haviam ordenado o mundo feudal, eram incapazes de entender os 

conceitos do lucro, do capital, ou do mercado, como indicadores que chegavam, 

então, no contexto de uma nova e diferente forma de organização social. 

Também os romanos, ou voltando mais atrás, os gregos, os egípcios, ou os 
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babilônios, em seu fastígio de poder, e no estágio de sua civilização, não 

concebiam um mundo diferente do mundo que eles dominavam. Aliás, já antes, 

também o homem das cavernas, ou tribal... enfim, a história é antiga: os 

beneficiários do status, os donos do poder, ou do conhecimento, ou os 

beneficiários dos sistemas, ou os acomodados, nunca entenderam, e também 

nunca acreditaram. Que entendessem agora, ou que acreditassem, seria exigir 

deles mais que uma revolução... 

Enfim, sobre novos conceitos, ou sobre novas formas de viver, e conviver, 

haverá sempre os que encontrarão razões para não aceitá-los, mesmo que 

essas razões sejam como as razões do lobo, da fábula do lobo e do cordeiro.  

Por essa razão, se, de um lado, aprofundam-se os conceitos e as 

inovações que eles geram na linha da construção de uma nova ordem 

civilizatória - a massa de consciência, de outro lado aguçam-se as resistências 

à adoção de medidas que levam à sustentabilidade. Sirvam de exemplo as 

resistências à assinatura e à aceitação do Protocolo de Kioto, voltado ao 

controle e diminuição da poluição do Planeta, ou a implementação de 

compromissos assumidos em diversas Conferências chamadas da Cúpula da 

Terra, as Conferências do Rio de Janeiro e a Rio + 10 de Joanesburgo, por 

exemplo e iniciativas semelhantes. Tais iniciativas, apesar de serem propostas 

concretas - como a adoção do imposto sobre o uso de recursos naturais, ou 

sobre o estabelecimento de taxas pela preservação da biodiversidade, ou dos 

recursos ambientais - o seqüestro de carbono, por exemplo, pouco conseguem 

de eficácia. Por enquanto, e por causa das resistências, ou das razões do 

lobo...  

A mesma resistência se concentra na mudança dos protecionismos 

comerciais, do estabelecimento de novas regras que ordenem as relações de 

concentração e de exclusão, ou do direito ilimitado concedido aos sistemas, de 

passar por cima das soberanias nacionais ou dos direitos individuais, tudo em 

função da prevalência das razões da economia, do lucro e da especulação, 

ainda que virtual, sobre os direitos e a dignidade humana. 

Os exemplos que se alinham na direção do advento da inevitável 

civilização pós – tecnológica, ou das propostas da mudança em favor de uma 

civilização humanizada, por colidirem com interesses globais dos que 

comandam os sistemas, ou dos beneficiários da ordem atual, enfrentarão 
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,sempre, resistências. No entanto, como mostra a historia, essas resistências 

são absolutamente frágeis na perspectivas da história, apesar de sua força no 

momento ou na conjuntura. Seu domínio, no entanto, durará apenas até o 

momento em que desmoronem, como Baal, o ídolo de pés de barro, da 

narração bíblica, ou as torres do World Trade Center, de Nova York, diante dos 

olhos estarrecidos da humanidade. 

Alguns poderão dizer, enfim, que a proposta é radical demais. Talvez seja. 

Mas seguramente é menos radical que a radicalismo das mudanças 

tecnológicas - de andar a pé ou a cavalo, para voar na velocidade do som, ou 

ultrapassá-la; de enviar mensagens através dos cavaleiros ou dos estafetas, em 

carruagens, ou por sinais de fumaça, ou bater de tambores, para enviá-las na 

velocidade da luz; ou evoluir do condicionamento ao lugar, e ao tempo, para 

participar da realidade global, ou talvez da realidade virtual, superando os 

próprios condicionamentos ou limitações do espaço e do tempo. O que dizer da 

penetração no íntimo da matéria ou na essência da vida, para manipular os 

genes e agir sobre os processos vitais? Isto não é muito mais radical do que 

qualquer proposta de avanço social? Por que a organização social terá que 

continuar a mesma da era pré – tecnológica, a de antes que se produzisse o 

processo de inovação, que mudou o mundo? 

Por que só os conceitos - os da organização social, onde se incluem a 

economia, a política, a cultura, a ética, e tudo mais, por que só esses conceitos 

devem ficar engessados e imobilizados, como se radical não tivesse sido a 

revolução que conformou a realidade aos imperativos da tecnologia e onde se 

insere a organização social?  

Por que negar a Revolução que falta fazer, – a da civilização pós-

tecnológica, e agravar, com essa negativa, a disritmia ou o desequilíbrio do 

processo, apressando e tornando cada dia mais irreversível o caminho no rumo 

da ruptura, se a própria tecnologia nos deveria levar no rumo da sociedade 

humanizada, realizando os valores e as aspirações expressas na massa de 

consciência que se forma em dimensão global, coerente com o sentido da 

natureza humana e de sua vocação para evoluir no rumo de maior e mais 

contínua perfeição, flecha lançada do ponto Alfa para atingir o ponto Omega, no 

infinito da caminhada da história?  
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2. OS FUNDAMENTOS DA SOCIEDADE PÓS – TECNOLÓGICA. 

 

2.1 - DEFINIÇÃO DOS FUNDAMENTOS. 

 

 Relação ética dos fundamentos. 

 

Retorno ao exposto no livro - a Revolução do Terceiro Milênio, cuja 

segunda parte se dedica à análise dos fundamentos propostos para 

organização da nova sociedade - a sociedade pós-tecnológica. A análise dos 

fundamentos a seguir, portanto, incorpora os conceitos da “Revolução do 

Terceiro Milênio” enriquecidos pelos debates e contribuições que aquele livro 

propiciou. 

Na realidade, as idéias do livro estiveram postas em dezenas de debates 

em Universidades, Congressos, Simpósio e outros fóruns, os quais só fizeram 

validar os fundamentos propostos. Por esta razão, valho-me, nesta parte, de 

seu texto, com algumas inserções ou revisões, por causa de sua validação. De 

certa forma, a proposta expressa o sentimento também dessas milhares de 

pessoas que dela tomaram conhecimento, a discutiram e, nesses debates, a 

validaram. Essas pessoas são também parte da massa de consciência, que 

fará a revolução necessária – a que falta fazer, depois da revolução 

tecnológica. 

Desta forma, os fundamentos propostos se legitimam como uma 

contribuição para os que lutam no sentido de reverter o rumo do processo que 

caminha na direção da ruptura, orientando-o em favor da sobrevivência e da 

continuidade da evolução do homem “e de suas circunstâncias” – a sociedade, 

a natureza, o Planeta, enfim, do que o homem é parte – e parte essencial, 

enquanto consciência do Universo, repito. 

Para isto, se faz necessário que esses fundamentos se transformem, ou 

inspirem os instrumentos operacionais capazes de produzir a organização e o 

funcionamento da sociedade, no conjunto de seus componentes como foi visto: 

a economia, a cultura, a política, as relações sociais e toda sua organização e 

funcionamento, ultrapassando sua condição de simples princípios éticos, 

aspirações humanas, sonhos, ou meras afirmações voluntaristas. De toda 

forma, é necessário lembrar que esta instrumentalização não tira dos 
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fundamentos propostos sua dimensão ética, apenas os operacionaliza, 

estabelecendo a coerência entre a ética e a realidade. Neste contexto, a nova 

ética se constitui tanto quanto, ou mais, do que a ética individual, numa ética 

coletiva caracteristicamente universal, ou global. Dou um exemplo: a tecnologia 

tradicional não permitia que um ser humano matasse outro ser humano, mesmo 

que a tecnologia – os meios disponíveis, possibilitassem fazê-lo. 

Hoje, a tecnologia permite que se aniquilem, não apenas pessoas, mas 

nações, economias, culturas. Isto é, aquilo que era uma relação individual, ou 

pouco mais, hoje se transformou numa condição ética global, por causa da 

dimensão global da tecnologia. Portanto, não é porque a tecnologia permite que 

se destruam nações, culturas, economias, ou que populações sejam dizimadas 

pelas guerras globais, ou virtuais, ou pela exclusão e suas conseqüências, não 

é porque a tecnologia permite fazê-lo, que tais procedimentos podem ser ética, 

ou juridicamente aceitáveis, porquanto a ética, como o direito, são expressões 

da natureza das coisas, ou dos fatos, e a tecnologia, ou seu uso, não muda 

essa natureza. 

É preciso, pois, em nome da ética e do direito, ou seja, da natureza das 

coisas e do processo de evolução humana e, portanto, de sua sobrevivência, 

que o poder da tecnologia seja utilizado em favor da cooperação, da 

solidariedade e da participação, ou seja, em favor do homem, no rumo da nova 

civilização, da civilização pós – tecnológica ou do Terceiro Milênio, ao invés de 

ser posto a serviço da concentração e da exclusão - as quais produzem, com a 

exclusão,  o desequilíbrio; ou de ser posto a serviço da guerra - que busca o 

domínio e que, como a exclusão, produz a morte.  

 

 

 Ética e prática dos fundamentos. 

 

Os fundamentos da ordem social pós-tecnológica comportam, pois, 

duas expressões: uma de ordem ética, e outra de ordem prática, ou 

operacional. 

Do ponto de vista ético, os fundamentos propostos para viabilizar a 

organização social pós – tecnológica se resumem na participação e na 

solidariedade, que se contrapõem à exclusão e à competição, marcas e 
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conseqüências da organização que ainda se impõe à sociedade, apesar da 

Revolução tecnológica. A participação e a solidariedade resumem as 

aspirações universais pela justiça, pela paz, pela fraternidade e pela superação 

da concentração sem limites, a que gera a exclusão. A participação e a 

solidariedade permitem estabelecer a coerência entre as aspirações pela 

prevalência do amor universal às pessoas, à humanidade e à natureza, 

expressando, portanto, o conteúdo essencial da massa de consciência em 

crescimento. Como componentes éticos da nova sociedade, a participação e a 

solidariedade significam a repulsa à prepotência e ao egocentrismo, ao conflito 

e à guerra – tudo o que representa a herança destrutiva do homem e gera os 

desequilíbrios, os desvios e a insustentabilidade do processo. 

Do ponto de vista prático, ou operacional, esses conceitos éticos se 

viabilizam, através dos mecanismos capazes de promover a desconcentração 

em todos os campos de estrutura e das relações sociais. A identificação, o 

desenvolvimento e o emprego destes conceitos devem inspirar o planejamento, 

orientar os investimentos e organizações da sociedade, trazendo-os para perto 

das pessoas, condição para o acesso e a inclusão. Simultaneamente, os 

mesmos conceitos éticos devem inspirar o mecanismo prático da cooperação, 

que viabiliza uma nova forma de relacionamento humano, participativo e 

solidário, substituindo a competição, concentradora e excludente. 

Em outras palavras: unificando e tornando coerentes os pontos de vista 

ético e  operacional, a desconcentração viabiliza a participação que viabiliza 

o pluralismo e a liberdade, da mesma forma como a cooperação viabiliza a 

solidariedade e o crescimento da convivência humana, civilizada, ou da paz, 

contribuindo no processo de construção de uma nova sociedade, mais humana, 

mais amorizada. 

Retomo a visão proposta  em "A Revolução do Terceiro Milênio"  

 

2.2 – ABRANGÊNCIA E CONTEÚDOS DA DESCONCENTRAÇÃO E DA 

PARTICIPAÇÃO. 

 

 Concentração, desconcentração e tecnologia. 
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O processo de concentração que analisamos, junto com suas 

conseqüências, teve sua origem nas concepções geradas a partir do século 

XVII, da acumulação do capital como instrumento de aumento da geração da 

riqueza, no contexto da afirmação do indivíduo e da nacionalidade, dentro dos 

princípios do liberalismo. Esses conceitos permitiram o surgimento e o 

crescimento da indústria e de outros conglomerados, que ocupavam seus 

espaços dentro de seus limites, ou das limitações que lhe impunha a tecnologia 

da época e competiam entre si, na sua multiplicidade, de acordo com esses 

limites. Também fez nascer o colonialismo, não como conseqüência simples 

das descobertas, mas como instrumento de abastecer os centros onde se 

formava o capitalismo. A posse da tecnologia – a partir da invenção da máquina 

a vapor - o desenvolvimento da ciência positiva, das coisas e de sua 

administração, que as invenções e as descobertas territoriais, ampliando 

espaços e fornecendo matérias primas, permitia aplicar, consolidou a nova 

organização social em torno do capital – não do homem. Mas restava ao 

homem algum lugar, por causa dos limites que a tecnologia impunha à 

concentração. 

Os investimentos decorrentes desse sistema, ditando novas regras e 

procedimentos, deslocaram o eixo da organização social dos castelos,  do 

poder feudal e na distribuiçaõ para os aglomerados urbanos e a nova 

organização social que começava a surgir. Neste contexto, entretanto, a 

concentração era relativa, por causa da referida limitação da própria ciência e 

de sua aplicação – a tecnologia, gerando a primeira e pequena revolução 

tecnológica. A nova revolução tecnológica, a partir do século XX, no entanto, 

com os impressionantes avanços da ciência e de suas aplicações – a nova 

tecnologia, imprimiu ao processo de competição e concentração, uma 

velocidade crescente, eliminando rapidamente, e continuando a eliminar 

indefinidamente os competidores, em abrangência cada vez mais global, um 

após outro. Neste processo, brevemente, já não haverá sequer competição, se 

os detentores da nova tecnologia, e do que ela permite acumular, prosseguirem 

ocupando todos os espaços, concentrando toda a riqueza e, cada vez mais, 

todo o poder, num processo que, além de indefinidamente cumulativo, se 

tornará cada vez mais globalizado e absoluto.  
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O processo de desconcentração proposto  viabilizará o caminho inverso. 

Usará a tecnologia para assegurar que a riqueza, o poder, os instrumentos de 

comunicação, a cultura, o conhecimento voltem a ser produzidos e possam ser 

participados de forma cada vez mais ampla, multiplicando-se na base da 

sociedade, retornando às pessoas, na multiplicidade dos grupos, das regiões, e 

das nações. Desta forma, crescerá o pluralismo e, com o pluralismo, cada vez 

mais crescerá a liberdade e o acesso das pessoas ao processo, ou seja, 

crescerá a participação. Esta reversão do processo é possível – porque a 

tecnologia, da mesma forma como permite, ou produz a concentração, pode 

viabilizar a desconcentração e, portanto, o acesso ou a participação. 

É preciso entender que a tecnologia é perfeitamente adequada aos 

modelos desconcentrados, porque ela permite identificar, captar, ordenar e 

administrar a complexidade. Basta, para isto, que os que a detêm – o poder 

público e os operadores sociais, a utilizem com esse objetivo.  

Isto significa que a tecnologia não se opõe, ao contrário, é parte da 

sociedade complexa e, por isto, pela lógica da história - os místicos dirão: pelo 

karma que comanda os destinos do homem; e os crentes dirão: pela 

Providência de Deus que vela por sua criação - seja por qual for a razão, a 

tecnologia chegou, neste momento exato do processo evolutivo, para viabilizar 

e ordenar o processo de complexificação de todas as coisas, inclusive do 

homem e suas circunstâncias – a sociedade e todo seu sistema de relações -  e 

não para negá-lo, com o mau uso que dela se pode fazer – e que tem sido feito. 

Constitui, pois um equívoco, a prática de alguns em seus processos de 

gestão, que procuram simplificar tudo, tornar tudo binário, para poder colocar 

tudo no computador, no sistema, ou nas redes, como justificam, e isto já foi dito. 

O desenvolvimento da tecnologia – o uso do computador, ou dos sistemas 

informatizados, no entanto, deveria levar à prática contrária, isto é, de, sendo 

capaz de identificar, ou captar a complexidade, ordená-la, e administrá-la, por 

que o computador e seus sistemas permitem identificar e gerir a complexidade, 

ou viver na complexidade. Ora, já vimos que só a complexidade produz o 

pluralismo, e só o pluralismo - a complexidade ordenada, viabiliza a liberdade. 

A sociedade em rede permite o pluralismo. Mas pode produzir também o 

inverso, se mal utilizada. 
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Desta forma, a desconcentração, que é um processo de desverticalização 

da organização social, pelo aumento de pontos, ou de unidades que constituem 

a sua base, oferece os múltiplos canais ou caminhos de acesso, ou da 

participação nos processos, para o maior número de componentes da estrutura 

social, as pessoas, as organizações, as instituições de toda espécie, permitindo 

que participem de forma livre e ordenada, e não, apenas, como peças de 

sistemas monolíticos, impostos sem alternativas. O caminho alternativo aos 

sistemas monolíticos, onde só há lugar para os que se enquadrarem, de acordo 

com o número de lugares e a forma que lhes for estabelecido para se 

enquadrarem, no entanto, constitui um caminho possível. Basta, para isto, que 

as políticas governamentais, os sistemas e a sociedade adotem e façam 

prevalecer os mecanismos que levem à desconcentração e à cooperação, ao 

invés da concentração e da exclusão. 

Ampliar a base, aumentar os pontos, ou desconcentrar, como 

instrumento de viabilizar a participação, de forma livre e ordenada, isto é, 

de forma coerente com a natureza e o rumo de seu processo evolutivo, 

constitui o primeiro fundamento para ordenação da complexa sociedade 

pós-tecnológica. A desconcentração necessária deve ser viabilizada na 

concepção, no planejamento e na prática da ação pública, ou governamental, 

como nas reivindicações e nas exigências da sociedade. Deve ser buscada e 

operacionalizada nas iniciativas empresariais, nas formulações dos intelectuais 

e nas instituições de direito como forma de viabilizar a sociedade humana, 

participativa e solidária. Em resumo: a desconcentração constitui o instrumento 

prático de operacionalizar o princípio ético da participação. Ou, ainda, e em 

outras palavras, o princípio ético da participação se viabiliza, se torna 

operacional através da desconcentração, da mesma forma como, veremos a 

seguir, a cooperação constitui o principio operacional que viabiliza o princípio 

ético da solidariedade. 

Enfim, deve-se, ainda, considerar que a participação não constitui um fato 

que enseje abranger apenas segmentos isolados da sociedade, cuja estrutura, 

ou setores, no entanto, possam continuar concentrados. Essência dessa 

estrutura, e não apenas acidente, a participação deve abranger todos os 

aspectos da organização social. A participação que atingisse apenas um 

segmento de estrutura social, a riqueza, por exemplo, mas deixasse 
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concentrados o poder, o conhecimento, a tecnologia, não restabeleceria o 

equilíbrio da sociedade. Ao contrário. Poderia até agravar os desequilíbrios, 

como toda parte que se desenvolva à margem, ou à custa de outras partes do 

organismo. 

Apresentadas a seguir com seus conteúdos, as análises apresentam 

modelos de desconcentração, em várias dessas partes, ou segmentos da 

sociedade: no campo econômico; no campo demográfico e territorial; no campo 

do conhecimento da tecnologia e da cultura; no campo político e no campo 

social. Outros segmentos poderiam, ainda, ser analisados,  e,  também se deve 

considerar que a anatomia que se faz, é apenas metodológica, pois todos os 

elementos são complementares entre si, e interagem constituindo um só 

organismo – que deve ser harmônico e equilibrado para ser seguro.  

 

 A desconcentração econômica. 

 

No campo econômico, a desconcentração implica multiplicar qualitativa, 

quantitativa e instrumentalmente a capacidade de produzir, ou seja, dos 

processos e das unidades produtivas na base da sociedade. Tal multiplicação 

constitui estratégia e instrumento de ampliar o trabalho e a renda, permitindo o 

acesso do maior número à atividade econômica e a participação conseqüente 

em seus resultados. Já foi analisado, em capítulo anterior, como, no sistema 

atual, essa abrangência, ou espaço de participação, é pequena e como o 

processo de competição-concentração - fazendo prevalecer, talvez 

equivocadamente, os resultados sobre as pessoas -  produz a exclusão, a 

exclusão de pessoas, grupos, povos e nações inteiras.  

Deve-se considerar, por se tratar de abordagens freqüentemente 

equívocas, que a ampliação da base produtiva não significa necessariamente 

optar pela produção de bens não sofisticados, grosseiros, semi – 

manufaturados, semi- industrializados ou apenas artesanais no sentido menos 

nobre do termo, que é nobilíssimo... Na verdade, a própria sofisticação 

tecnológica permite que, cada vez mais, se produzam distribuidamente, coisas 

sofisticadas – os produtos eletrônicos, e a agro - indústria, para citar setores 

extremos, constituem exemplos disto. A questão é muito mais de concepção e 

organização, do que de sofisticação tecnológica.  
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Deve-se considerar também que a capacidade produtiva geradora de 

renda distribuída não se esgota no setor de produtos de ordem física, ou 

material. Ela abrange também a produção de serviços, as trocas, e outros bens 

ou setores demandados pela sociedade. Podem ser catalogadas também, 

neste conceito, atividades exercidas, freqüentemente, de maneira informal. 

Formalizando as atividades que a exclusão leva à informalidade, estar-se-ia 

também isolando outras atividades maléficas à sociedade, as muitas formas de 

contravenção e a marginalidade – atividades que crescem nessas áreas, 

freqüentemente empurradas pelo mesmo processo de exclusão. 

Também é preciso considerar que a ampliação da renda não se confunde 

e nem decorre da simples ampliação do consumo, freqüentemente posto em 

evidência. Num mundo em que 1/3 da humanidade é excluído de qualquer 

forma de geração ou participação da renda, ou de qualquer atividade produtiva, 

e outro tanto sobrevive marginalmente, a ampliação do consumo, 

freqüentemente, só faz ampliar os desequilíbrios em favor da concentração, e 

às custas do  depauperamento dos mais excluídos, seduzidos pelo marketing 

do mercado. Essas camadas desprovidas de renda, chamadas a integrar o 

mercado, passam do consumo ao consumismo, empenhando, inicialmente, o 

pouco que têm e, depois, o que não têm, tornadas escravas, literalmente, do 

mercado. Tal processo ocorre também com os países, cujas necessidades, 

reais ou fictícias, acabam sendo definidas pelos interesses dos que manipulam 

os sistemas, os mercados, ou a especulação, com vistas à melhor forma de 

investir, mesmo que no supérfluo e na especulação, mas garantidos seus 

resultados. Desta forma, a eventual ampliação do trabalho, ou da renda, pela 

ampliação do consumo, acaba por se tornar mecanismo de ampliar a exclusão, 

de um lado e, do outro, de contribuir para a concentração. 

A ampliação do consumo, pois, pressupõe a ampliação da renda e é a 

geração da renda que deve ser ampliada, antes de se pretender ampliar o 

consumo: 

- constitui, igualmente, um equívoco imaginar que é 

suficiente ampliar o emprego, ainda que de forma 

concentrada, ou através de processos que levam à 

concentração, sob a alegação de que a economia 

concentrada possui maior poder de multiplicar o 
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emprego, mesmo que indiretamente. Este equívoco 

decorre de várias razões, dentre elas – do fato de que 

os índices de exclusão da economia concentrada são 

maiores do que os índices de emprego que ela gera, 

ainda que indiretamente; decorre também do fato de 

que os resultados da economia concentrada tendem a 

ser reinvestidos em novas iniciativas para mais 

competir, e, portanto, para mais concentrar, tornando 

permanente o círculo de exclusão. Só uma revisão de 

conceitos, no sentido de que não é necessário 

concentrar para crescer, poderá superar esse equívoco. 

O princípio da desconcentração, portanto, não visa à produção 

centralizada ou à renda concentrada e ao consumo desconcentrado - feito 

suporte e canal de fortalecimento da concentração. Mas visa a desconcentrar 

os processos de produção, onde se gera a renda real, para que, ampliada a 

renda, possa haver, como conseqüência, a ampliação do consumo. Isto vale 

para pessoas, como para países, um e outro sujeitos, freqüentemente induzidos 

ao consumo, antes de se promoverem e colherem os resultados do 

investimento na produção. 

Não existe receita universal para viabilizar políticas de geração e 

ampliação de renda desconcentrada, assim concebida. Tais políticas terão que 

ser definidas em cada lugar, de acordo com as características de cada 

momento, ou de cada circunstância – os recursos naturais e humanos 

disponíveis, as realidades culturais e outros fatores. 

No entanto, e com certa base na realidade brasileira, constituem formas 

de geração de emprego e ampliação de atividades que permitem a criação de 

mais pontos de trabalho; a introdução de tecnologias em ritmo que não seja 

superior à capacidade de adaptar, reciclar e absorver mão de obra; e a forma 

de organização das empresas, ou unidades de produção, que, ao invés de 

excluir, incluam, associem, humanizem. Isto é possível. 

Caminham nessa direção: 

- o apoio à criação e à viabilização de pequenas e microempresas; 

- a promoção de organizações cooperativas de caráter solidário, ou 

comunitário, tradicional, ou de outras formas associativas; 
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- a reciclagem contínua e paralela aos processos de inovação, de 

modo a preparar permanentemente a mão de obra para absorver 

as novas tecnologias; 

- o preparo das pessoas, nos sistemas educacionais e através de 

outros meios, tornando-as capazes de gerar trabalho, preparo que 

as induza a identificar oportunidades e que lhes dê condições de 

transformar essas oportunidades em empreendimentos geradores 

de trabalho;  

- a adoção de políticas efetivas dos governos e da sociedade, no 

sentido de dar a essas parcelas da população, condições de 

acesso aos instrumentos demandados por essas iniciativas, 

modificando toda uma estrutura e organização social, que privilegia 

hoje as atividades concentradas e os grupos concentradores.  

Tais mudanças implicam uma nova cultura e novas normas, abrangendo 

aspectos jurídicos, de gestão financeira e de outras ordens, que permitam 

ampliar o acesso dessas iniciativas à propriedade, ao crédito, aos canais do 

comércio, à tecnologia, à modernização da gestão, e, enfim, que produzam 

verdadeira revolução nas normas, regras e comportamentos os quais regem os 

empreendimentos produtivos e privilegiam a concentração. As normas jurídicas 

e as que regulam o setor financeiro devem, pois, caminhar no sentido de 

privilegiar a participação ao invés da exclusão; a multiplicação de iniciativas, o 

pluralismo e o crescimento desconcentrado ao invés da concentração: 

ampliando, ao invés de excluir. Em termos de Governo, é nesta linha que se 

viabilizam as políticas sociais e, em termos empresariais, é assim que se torna 

a sociedade amplamente produtiva, ampliam-se os mercados e  “chega-se à 

sociedade do primeiro mundo”.  

Também é importante atentar para o fato de que, além de novas formas 

de organização, que permitam ou promovam a inclusão, existem também 

setores que se prestam, especialmente, à multiplicação das oportunidades de 

trabalho e aumento da renda de forma desconcentrada, entre elas: 

- o desenvolvimento rural, quer sofisticado e empresarial, 

quer do tipo familiar, o que envolve o desenvolvimento 

de uma reforma agrária ampla, isto é, que não se 

esgota apenas no acesso à terra, mas que envolve a 
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dotação de infra-estrutura, para produção, crédito, 

treinamento, serviços de extensão e organização de 

sistemas de distribuição e comercialização. No caso 

brasileiro, uma reforma agrária que envolva, também, 

uma política de ocupação territorial sustentável e de 

migrações ordenadas e assistidas, desconcentrando o 

país, ainda reduzido à ocupação de 1/3 de seu território 

– o país do Tratado de Tordesilhas, de 1942; 

- o incentivo à atividade artesanal, que não seja 

considerada apenas uma forma tradicional e mal 

remunerada de trabalho, mas um instrumento de 

produção de renda, de grande conteúdo humano, 

através da arte e da expressão da cultura, e cujos 

mercados, num mundo cansado do produto anônimo e 

do produto em série, está em continuo expansão; 

- o desenvolvimento do setor de serviços, sobretudo 

ligado à cultura, ao lazer, e à melhoria da qualidade de 

vida; 

- nesta linha, realçam as atividades ligadas ao turismo, 

especialmente o turismo ecológico, o turismo místico e o 

de aventura, os quais levam à descoberta de novas 

dimensões do homem, do mundo e da natureza, e 

permitem que as oportunidades de trabalho se 

expandam de forma distribuída. 

Para esse conjunto de iniciativas, e outras tantas de características 

semelhantes, a nova organização social deve promover estrutura jurídica e 

financeira adequadas, especialmente voltadas ao acesso a bens de capital, a 

formas de financiamento e sistemas de assistência técnica, à formação de 

recursos humanos e ao desenvolvimento de outras iniciativas que provocam a 

estrutura desconcentrada da economia. Nessa estratégia, uma opção por 

valores, uma visão de prioridades e uma nova consciência política constituem 

elementos absolutamente indispensáveis, porque, se não, nada acontece, e as 

coisas – o lucro, a riqueza concentrada e inútil – ou útil para os interesses dos 
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negócios, da guerra e da dominação, continuarão a prevalecer sobre o homem, 

excluindo e desequilibrando o processo. 

É preciso, ainda, considerar que a desconcentração também não se 

confunde com simples descentralização ou assistencialismo. A 

descentralização significa a difusão, ou a transferência dos bens, ou do poder, 

concentradamente gerados e possuídos, para níveis inferiores, ou para os 

setores marginalizados ou excluídos da sociedade, e, por isto, constitui apenas 

uma forma de assistencialismo. A descentralização, então, pouco faz crescer as 

áreas periféricas, ou as bases da estrutura social, pouco contribui para o 

fortalecimento efetivo da participação, para o pluralismo da organização social 

e, menos ainda, para o crescimento das autonomias, ou da liberdade. Ao 

contrário. Às vezes a descentralização, enquanto concessão dos núcleos 

concentrados, pode contribuir para o fortalecimento da concentração, na 

medida em  que a legitima como esmola e assistencialismo, algo que, da 

mesma forma como é concedido, pode ser retirado. 

Constitui um equívoco imaginar-se que o crescimento concentrado – o 

crescimento do bolo, como se tornou lugar comum afirmar, refluirá num 

segundo momento, para as periferias. 

É só meia verdade, porque o refluxo, quando acontece, e se vier a 

acontecer, ocorrerá defasado no tempo e na proporção: acrescenta 10 ao 

sistema concentrado e 5, ou 2, às áreas periféricas, e assim irá aumentando o 

desequilíbrio, a disritmia e a insustentabilidade do processo. 

Se o processo fosse estático e estratificado, como pressupõe a teoria do 

bolo, haveria, nesta concepção, algum avanço. Mas, como o processo é 

dinâmico, a concentração cresce, numa progressão geométrica, e o retorno, ou 

a distribuição, em progressão aritmética, e esta é a questão. 

Deve-se, por fim, considerar que a desconcentração econômica abrange 

também aspectos da economia global, pois o fenômeno da concentração, 

nessa era globalizada, ocorre nesse nível tanto quanto, ou mais do que nos 

níveis internos das sociedades locais ou dos países, como vimos. Cresce 

aceleradamente a concentração, e os números, assim como o ritmo desse 

crescimento já foram analisados. Por isto, não basta uma concepção, ou a 

introdução de mecanismos de mudança em nível interno, ou local. Mecanismos 
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de reverter processo de concentração – exclusão – precisam ser adotados 

também  em  nível global. 

Papel importante nesta linha devem desempenhar os organismos 

internacionais, as conferências mundiais, as conferências de cúpula, como o 

crescimento da massa de consciência, cuja eficácia, no entanto, implica gerar e 

propor modelos viáveis e eficazes, que hão de ser desenvolvidos e ganhar 

espaços nesse mundo da interdependência, por todos os meios que a 

tecnologia disponibiliza. 

A união dos países emergentes de suas lideranças sobre os países 

excluídos pode vir a constituir fator decisivo nesta mudança. 

Organizações como o Clube dos 20, alguns acordos entre países 

emergentes, já propostos ou efetivados, mostram que isto é possível, embora 

careçam de propostas alternativas e operacionais. 

Também os sinais de que isto é possível estão disseminados na 

sociedade:  

- nos sentimentos dos que percebem a necessidade e as 

possibilidades da nova era ou da nova sociedade pós–

tecnológica; 

- em tantos outros que, ainda que romântica ou 

emotivamente, buscam formas alternativas de 

organizar-se, viver e conviver; 

- em culturas que, tradicionalmente, adotam princípios de 

participação e renúncia ou limitação de ambições, 

referidos, por sua    vez,  em princípios de sabedoria 

inspirados na cultura ou na ética essencial, ou na 

tradição ancestral – princípios que podem ser adotados 

e aplicados, com as adaptações necessárias, se for o 

caso, à era pós - tecnológica. O que ocorre é que, 

agora, com iguais princípios, pode-se adotar a 

tecnologia e organizar a nova civilização – a civilização 

síntese, sem que a nova sociedade corra o risco de ser 

vítima da própria tecnologia, ou continue ameaçada de 

ficar distanciada no tempo em relação à evolução do 

processo. 
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 A desconcentração demográfica e a ocupação dos vazios 

territoriais. 

 

No rastro da economia concentrada, a população tende também a se 

concentrar na busca dos benefícios que a economia concentrada oferece, ou 

parece oferecer. Paralelamente a esse apelo, cresce a falta de condições, ou 

de apoio, para fixar e promover o desenvolvimento ou a melhoria das condições 

de vida, em áreas ou territórios vazios do Planeta e com grande capacidade de 

gerar riqueza. Esses territórios, se não foram ocupados em favor dos processos 

de inclusão, acabarão por ser ocupados pelos interesses dos sistemas 

concentrados, ou mesmo, sob o argumento da prevalência dos interesses 

globais sobre os interesses locais, ou as soberanias, e outros argumentos que 

nunca faltarão aos lobos. 

O caso da Amazônia e dos cerrados brasileiros constituem um exemplo 

típico dos interesses planetários e da dimensão desta questão. São 5 milhões 

de Km2 de território, dotados de recursos imensos, sequer mensurados ou 

aproveitados racionalmente, e, por isto, ameaçados de exploração desordenada 

e predadora em benefício de ninguém, de alguns, ou dos que controlem os 

sistemas – os novos colonizadores, que continuarão, desta forma, ampliando 

seus domínios e impondo seus critérios para ordenação do mundo. 

Somam-se, ainda, as políticas, inadequadas ou insuficientes, capazes de 

determinar formas racionalizadas de crescimento das cidades, gerando cidades 

inchadas que caracterizam, sobretudo, os países não desenvolvidos. Das 

cidades que ultrapassam a casa de um milhão de habitantes, a maioria absoluta 

se concentra nos países pobres, não-desenvolvidos, sem que existam riquezas, 

oportunidades de trabalho, ou equipamentos urbanos capazes de superar ou 

evitar o inchaço que, necessariamente, essa atração desordenada produz. 

O fenômeno de concentração populacional ocorre, pois, em dois sentidos, 

conforme analisa “A Revolução do Terceiro Milênio”: 

Um, pela demanda de fluxos populacionais provenientes das áreas rurais 

ou das pequenas cidades para as áreas urbanas, as cidades maiores, 

originando as megalópoles, as quais, em sua grande maioria, nos países 

emergentes e nos países subdesenvolvidos, não passam de imensas ilusões ou 
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sonhos perdidos, pois não oferecem qualquer condição de vida humana para 

esses fluxos. São as cidades inchadas, formadas pelas periferias excluídas e a 

vida desumanizada, onde as pessoas perdem a identidade, os valores, as 

referências; onde a miséria grassa, e se avoluma a violência - dois tipos de 

violência: a luta pela sobrevivência e o condicionamento aos sistemas, que se 

valem das condições subumanas em que vegetam as pessoas, para explorá-las 

de todas as formas. 

O outro sentido determinante desses fluxos populacionais, que os 

desequilíbrios urbanos geram, decorrem especialmente do abandono de 

imensas regiões, relegadas a um mínimo de infra-estrutura física, material e 

social. A superação desse abandono exigiria amplas políticas destinadas a 

atrair pessoas que nelas venham a se fixar, ou que sejam capazes de reter 

nessas áreas as pessoas que nelas residem, tornando-as produtivas, 

participativas e integradas aos processos de melhoria contínua da qualidade de 

vida (desenvolvimento humano). 

A ocupação dessas áreas permitiria, de um lado, desafogar as áreas 

excessivamente concentradas, ou sustar a continuidade desse processo de 

concentração, e, de outro, promover novas oportunidades de crescimento e 

ampliar as oportunidades de trabalho, emprego e renda. Criado esse ambiente, 

viabilizada a desconcentração populacional através dessas políticas 

conscientemente adotadas, as pessoas tenderão a ser menos excluídas ou 

marginalizadas, poderão melhor encontrar-se a si mesmas, manter sua 

identidade cultural, integrar-se com a natureza, ou o meio e seus valores, 

participar, enfim da sociedade pós – tecnológica, ou da nova civilização. 

Aqueles países que, por razões históricas e de outras ordens, 

conseguiram ocupar seus territórios de forma equilibrada, conseguiram também 

formas mais harmônicas de desenvolvimento e organização social, 

internamente. Os países pobres têm tido maior dificuldade em conseguir essa 

harmonia, em conseqüência da própria pobreza que lhes nega recursos para 

promoverem políticas indutoras de ocupação territorial e demográfica 

equilibradas. Às vezes também lhes falta percepção, preparo ou competência, 

para perceber a importância dessas políticas. A conseqüência dessa 

incapacidade é a formação de mais um círculo vicioso de concentração e 

exclusão. 
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Deve-se considerar, no entanto, que a densidade dessa ocupação e sua 

distribuição territorial, a ocupação demográfica,  não produz, por si, um índice 

absoluto de bem-estar, participação ou qualidade de vida. Os resultados da 

ocupação territorial ou da distribuição demográfica guardam uma relação direta 

com as condições sociais, ambientais, físicas e de infra-estrutura adequadas 

para dar-lhe sustentabilidade. Se essas condições existirem, a desconcentração 

tenderá a consolidar-se e produzir resultados. Se não, tender-se-á a intensificar 

a exclusão e fuga para os centros urbanos, inchando-os e acentuando os 

desequilíbrios do processo. 

No entanto, tais políticas são possíveis e têm sido exitosas onde foram 

aplicadas. Cito, como exemplo, o processo de desenvolvimento de um modelo 

desconcentrado da organização social – da economia, da distribuição 

populacional e da ocupação territorial, modelo promovido de forma consciente, 

que modificou totalmente as condições de atraso de um estado brasileiro em 

relação a outras unidades da Federação. Esse Estado onde se aplica ou o 

princípio da desconcentração ordenada, tornou-se, em poucas décadas, um 

dos estados de melhor qualidade de vida, ou de desenvolvimento humano do 

país. 

Na década de 60, do século findo, o Estado de Santa Catarina era um 

pequeno (nas dimensões brasileiras) estado do Sul do Brasil, que os 

indicadores apontavam como o mais pobre dessa Região, imprensado entre os 

grandes Estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e de São Paulo, com suas 

capitais transformadas nos grandes pólos de desenvolvimento nacional ou 

regional concentrado – Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. 

Por toda aquela década, estabeleceu-se um debate no Estado sobre se  

dever-se-ia adotar um modelo de desenvolvimento baseado em investimentos 

concentrados na capital, Florianópolis, para competir, através de um novo pólo, 

com os ricos Estados vizinhos e suas capitais, ou se dever-se-ia optar pela 

promoção de investimentos desconcentrados, fortalecendo e fazendo crescer 

cada uma das regiões do Estado, e integrando-as entre si, por um sistema 

articulado de transporte e de infra-estrutura. 

Prevaleceu esta concepção, que inspirou, no início da década de 70, o 

Projeto Catarinense de Desenvolvimento,  proposto pelo Governo do Estado* 

e assumido pela sociedade catarinense – o empresariado, as elites intelectuais 
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(hoje são 12 universidades regionais, que absorvem em torno de 170 mil jovens 

e promovem o conhecimento regional e sua integração global), a organização 

político – administrativa, enfim, a consciência clara da opção adotada, como 

“modelo catarinense  de desenvolvimento”. 

Hoje - 40 anos depois, o Estado de Santa Catarina apresenta, entre os 

Estados brasileiros, os melhores e maiores índices de equilíbrio, qualidade de 

vida e desenvolvimento humano, conforme o demonstram, além das 

estatísticas, os crescentes fluxos populacionais de outras regiões do país, que 

acorrem ao Estado, não só para fins de turismo, mas para nele fixarem-se. Na 

verdade, o estágio de desenvolvimento alcançado e suas características foi 

conseqüência de uma política de ocupação territorial, demográfica, econômica 

e social, desconcentrada, assentada numa infraestrutura bem distribuída por 

todo o território estadual e adequadamente articulada.  

O caso de Sta Catarina contrasta com a situação da maioria dos Estados 

brasileiros, que concentravam ou deixavam concentrar e incharam suas 

capitais, gerando as favelas, deteriorando o ambiente, promovendo a exclusão. 

Aliás, este também, foi o caso brasileiro, e os índices de exclusão já analisados 

o comprovam. O processo se repete, sobretudo, em países não desenvolvidos: 

o processo de concentração e exclusão – que deteriora a qualidade de vida, 

despersonaliza as pessoas, gera a pobreza e a miséria, em contraste com o 

que ocorre nos países de população espacial e socialmente bem distribuída. 

 

 

 

 

 

 

* Salles, Colombo Machado – Projeto Catarinense de Desenvolvimento. 

Impressa Oficial do Estado de S. c. – 1971. 

A sociedade desconcentrada implica, pois, o desenvolvimento de políticas 

de imigração, ordenação demográfica e territorial. No entanto, não bastam 

políticas migratórias locais e regionais, porquanto o mesmo desequilíbrio na 

distribuição demográfica e as causas que o sustentam, assume caráter global. 

As mesmas políticas devem ser objetos, portanto, de estratégias supra – 
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nacionais, voltadas a uma melhor correspondência entre a riqueza e a 

ocupação dos territórios e para que os fluxos migratórios não busquem apenas 

as áreas concentradas e desenvolvidas, aumentando os desequilíbrios e 

repetindo, em dimensão  global, a mesma ilusão dos que buscam as capitais ou 

os pólos concentrados e concentradores, internamente. Nessas áreas, os 

migrantes acabam segregados e excluídos das sociedades desenvolvidas onde 

buscaram um lugar, criando novos desequilíbrios e novas situações de 

exclusão,   verdadeiros guetos econômicos e sociais, com estruturas de novas 

castas que se fortalecem, dividindo a sociedade em seres humanos de primeira 

e de segunda categoria. 

 

 A desconcentração do conhecimento, da tecnologia e da 

cultura. 

 

A era pós-tecnológica é, essencialmente, a era do conhecimento - frase 

que, expressando a verdade, sem perder força e conteúdo, pode tornar-se 

lugar-comum. Antropologicamente, este fato evidencia que a espécie humana 

está superando, não só no campo físico, ou da tecnologia, mas no campo 

essencial, ou da consciência em seu sentido mais abrangente, o estágio da 

matéria bruta, do peso, da forma, ou da massa (no campo físico), como da 

riqueza, da prepotência, da violência, do conflito e do domínio do mais forte 

sobre o mais fraco (no campo psicológico, sociológico, ou ético), por novas 

formas, mais leves, - mais espiritualizadas de vida: o conhecimento, a busca da 

transcendência, da mística ou da espiritualidade; o acesso aos bens culturais, e 

ao lazer, que encontra sua contrapartida em formas solidárias e cooperativas de 

convivência: a paz, ao invés da guerra; a participação ao invés da exclusão; a 

cooperação ao invés da competição; a solidariedade e o amor ao invés do 

egoísmo e do conflito, a qualidade de vida, ou enfim, a humanização, o bem 

estar e a felicidade, ou o ser mais, ao invés de simplesmente ter mais, 

acumular mais, e excluir. 

No contexto da era do conhecimento, a tecnologia, pode – e deveria 

transformar-se, como corolário necessário, no instrumento de viabilizar esses 

novos valores, organizando, segundo eles, a sociedade pós-tecnológica, ao 
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invés de ser utilizada como instrumento de consolidação da sociedade e dos 

valores tradicionais, o que exacerba os desequilíbrios do processo.  

A opção necessária, portanto, está em manter a concentração, ou o 

monopólio do conhecimento, da tecnologia e da cultura, o que se contrapõe à 

natureza do processo evolutivo, ou será responder à vocação essencial desse 

processo, o caminho para a desconcentração, que viabiliza e produz o 

pluralismo e a liberdade? O monopólio do conhecimento, pois, além de 

associar-se aos demais fatores éticos, responsáveis pela exclusão, torna-se 

insustentável, por contrariar a natureza do processo, mesmo que a tecnologia 

permita mantê-lo e prolongar sua sobrevivência. 

Isto nos leva também a considerar novamente o princípio, já explícito, de 

que nem tudo o que a tecnologia permite fazer pode ser feito; ao contário, a 

tecnologia deve ser utilizada para viabilizar o que deve ser feito.  

Assim pode-se dizer que a tecnologia permite matar de formas mais 

sofisticadas, que as formas tradicionais – a injeção letal ao invés da força, ou a 

fome e a subnutrição, ao invés do poder de vida e morte sobre o escravo. Ou a 

guerra eletrônica, que mata a distância, anonimamente, sem o olho no olho, 

como matavam a espada, o fuzil, ou a baioneta. 

Não é por isto, porém, que matar se torna ético, ou menos ilícito.  

Da mesma forma pode-se dizer que a tecnologia permite concentrar e, 

concentrando, excluir e, excluindo, produzir a miséria, a fome, a subnutrição e a 

morte. Mas por permitir concentrar, não significa que se possa utilizar a 

tecnologia para concentrar e excluir, mantendo um modelo de sistemas que, 

excluindo, permite a morte de milhões de pessoas, a destruição do planeta ou a 

ruptura do processo, e isto também já vimos. 

Na verdade, porque se foge a estabelecer a relação estrita e estreita que 

existe entre o sistema que exclui, e excluindo produz a miséria e a fome - que 

se condena; e a concentração, uma forma ética e juridicamente aceitável de 

organização social, porque gera o lucro e a riqueza para alguns, embora à 

custa do crescimento dos excluídos, por essas razões,  resiste-se a pôr a 

questão ética na análise do modelo atual e na manutenção do monopólio do 

conhecimento, da tecnologia e da cultura, como dos outros fatores de 

desequilíbrio do processo. 
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Na verdade, se a concentração econômica exclui os homens dos bens 

materiais, a concentração do conhecimento, da tecnologia e da cultura lhes 

nega acesso aos bens da consciência, aos bens espirituais, e, por isto, constitui 

uma questão tão grave ou muito mais grave do que a concentração econômica, 

embora, como gêmeas xifópagas, todas as formas de concentração sejam 

inseparáveis, alinhando-se mutuamente. 

Enfim, deve-se considerar que a desconcentração da tecnologia deve ser 

utilizada para difundir o conhecimento e promover a diversidade cultural, a 

serem reconhecidos como direitos universais,  pressupostos da sociedade 

pluralista e livre. Neste contexto, as novas instituições sociais, baseadas na 

ética e no direito, devem garantir o acesso ao conhecimento e à produção 

cultural diversificada; devem restringir o monopólio da tecnologia e dos meios 

que ela viabiliza, fazendo prevalecer o direito ao acesso e à participação sobre 

o direito absoluto à propriedade. 

Da mesma forma como os interesses da sociedade ou o direito das 

pessoas impõem limites ao direito de propriedade de bens materiais, - o que já 

se admite quando, por exemplo, se afirma o princípio da prevalência da função 

social da propriedade - os mesmos interesses da sociedade impõem limites ao 

monopólio do conhecimento e de seu uso – a tecnologia, ou de seu produto – a 

cultura, em função dos direitos inerentes à natureza humana. 

Neste contexto, é adequado à nova civilização, ainda que apenas 

pequenos passos tenham sido dados na linha desse raciocínio, por exemplo, o 

direito à quebra de patentes de medicamentos essenciais, que começa a ser 

reconhecido em fóruns internacionais. Este exemplo, no entanto, precisa ser 

ampliado em abrangência e conteúdo, como forma de transformar a tecnologia 

em instrumento de participação e de inclusão do homem na sociedade gerada 

pela própria tecnologia. 

Fazer da tecnologia instrumento de concentração constitui um 

procedimento que contraria a natureza do processo civilizatório, e, portanto, a 

ética essencial. O mesmo diga-se do uso da tecnologia para eliminar as 

identidades e as pluralidade cultural, porque é nesta identidade e nesta 

pluralidade que se fundamenta a complexidade ordenada, ou seja, mais uma 

vez, a liberdade, a dignidade e a realização humana.  
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 A desconcentração política. 

 

A política, no contexto desta análise, diz respeito à organização do 

poder na sociedade e à forma como esse poder é exercido. 

A desconcentração política refere-se à diminuição do poder concentrado 

no vértice da sociedade, ou, olhando em outra perspectiva, ao crescimento 

do poder na base da organização social, onde se situam as pessoas e os 

grupos mais ligados a elas, sociologicamente chamados de “grupos de face 

a face”. O poder desconcentrado fortalece, desta forma, a autonomia das 

pessoas, sua participação e sua capacidade de influenciar o exercício do 

poder, ou seja, as decisões e as ações que lhe dizem respeito. Limita, em 

conseqüência, a ameaça da prepotência do Estado, a qual se se materializa, 

com freqüência, quando o poder é exercido longe das pessoas. Aqui, o 

poder tende a ser exercido em função de objetivos alheios ao bem-estar e à 

promoção das pessoas, elas próprias substituídas pelo  Estado, o grupo 

governante, ou mesmo por outros mitos, tais como a moeda, o poder em si, 

quando não, a nação, ou a raça, como o fizeram o Estado nazista e fascista.  

Ainda, deve-se considerar que a origem do poder do Estado são as 

pessoas, ou a sociedade, e esse poder só é legitimo na medida em que a 

sociedade o tenha delegado ao Estado. Em outros tempos, acreditava-se 

que o poder vinha de Deus.  

De toda forma, só as ditaduras têm acreditado que o próprio Estado é a 

fonte do poder. Exercer o poder, portanto, além dos limites e da delegação 

da sociedade, é eticamente indefensável e deveria ser juridicamente 

indefensável. Na delegação que atribui ao Estado, a sociedade pode reter 

para si parcelas do poder, ou delegá-las a terceiros, que não o Estado. Por 

isto, também é ética e juridicamente inaceitável, ao Estado, assumir ou 

atribuir-se a condição de representante único da sociedade. O poder do 

Estado só é legítimo e ético, e constituído, portanto, como “Estado de 

direito”, por livre e soberana delegação da sociedade, nos limites dessa 

delegação.  

Neste contexto, é importante perceber claramente que, nas sociedades 

democráticas, as pessoas, ou as sociedades, podem se representar e 

efetivamente se representam através de inúmeras instituições sociais, a 
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quem transferem funções, parcelas do poder que lhes é inerente. A 

legitimidade dessa transferência decorre da liberdade que é inerente à 

natureza dos seres racionais e livres, que constituem a sociedade. O 

Estado, que se auto-investe do monopólio da representação social, usurpa a 

delegação e se transforma em Estado totalitário, mesmo quando se auto-

denomine Estado Social, Estado socialista, ou camufle com expressões 

equivalentes a usurpação que comete. O equívoco dos socialismos decorre 

disto de substituir a sociedade pelo arbítrio do Estado, transformado em seu 

representante único, que fala em seu nome, define seus direitos, impõe 

obrigações e deveres, e até lhe concede o poder, na medida de seus 

próprios interesses, invertendo a equação.  

Historicamente, a origem deste equívoco, ou da confusão que se faz 

entre o Estado social e o Estado socialista, pode ser atribuída à teoria da 

“ditadura do proletariado”, que assumiria o poder para impor a sociedade 

“coletivista”, e dispensaria a existência do próprio Estado. O coletivismo – a 

sociedade efetivamente socialista, no entanto, permanece na teoria. Na 

prática, viria a ocorrer exatamente o inverso.  

A “ditadura do proletariado”, como qualquer outra ditadura, exercida 

em nome seja de que interesses for exercida - de uma classe, de uma 

ideologia, ou até de uma utopia, cristalizou o Estado, transformando-o em 

Estado totalitário. Em suas formas amenizadas, o socialismo mantém o 

Estado intervencionista, às vezes escamoteado como Estado Social. Esses 

equívocos explicam a confusão que se faz entre o social – que é realmente 

referente à sociedade, e o socialismo, que mais do que à sociedade diz 

respeito ao Estado, o qual  se auto-investe em único representante, embora 

nem sempre represente a sociedade. E que, sobretudo, nem sempre 

respeita a própria sociedade, ou o homem, como objeto e origem de todos 

os direitos. 

A desconcentração política da estrutura do poder, portanto, não tem a 

ver com o Estado socialista. A desconcentração política significa a distribuição 

do poder pelo corpo social, e não o fortalecimento do poder do Estado. A 

desconcentração política pretende que as pessoas possam participar 

efetivamente do poder, não só na sua constituição, ou origem, mas no seu 

exercício.  
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Em resumo, a desconcentração política não significa qualquer forma 

de delegação do Estado - ou do poder central - concedida, como benesse, ao 

corpo social, ou a parcelas da sociedade. A desconcentração do poder, assim 

concebida, freqüentemente se transforma em instrumento de fortalecer o 

próprio poder central, agora como poder concedente, ou origem do poder 

social, invertendo a natureza do processo.  

Em concreto, a desconcentração do poder, para que seja efetiva e 

coerente com a sociedade pluralista, livre e efetivamente democrática – o 

contraponto necessário ao totalitarismo do Estado, deve ocorrer em duas 

direções: 

- na direção horizontal – diminuindo-se o poder unipessoal em função 

de formas de participação múltipla, ou colegiada, forma mais representativa das 

pessoas ou da sociedade. Esta participação, em geral, ocorre através de seus 

segmentos (partes – partidos) organizados. Pode-se dizer, neste caso, que as 

formas parlamentares de governo, consideradas teoricamente, por serem mais 

desconcentradas horizontalmente, são mais legítimas como instrumentos de 

exercício do poder do que as formas unipessoais, que se expressavam em 

outras épocas pelas monarquias ou governos absolutistas e, hoje, pelo 

presidencialismo; 

 - na direção vertical – diminuindo-se o poder central e o crescimento 

do poder na sua origem, ou nas bases da organização social, nas pessoas que 

a constituem e nos grupos sociais. A desconcentração vertical torna possível a 

participação efetiva das pessoas, sua presença e sua influência nas decisões, 

seu controle nas ações, e, enfim, o exercício da individualidade, da 

responsabilidade e da liberdade, às vezes resumidas na palavra cidadania, 

embora a cidadania represente muito mais. 

Nesta concepção, é das pessoas ou desses grupos que o poder se 

transfere, através das formas diversas de delegação, para as organizações 

intermediárias em geral, constituindo a sociedade, e, para as organizações 

políticas em especial, constituindo o Estado. Desta concepção decorre também 

que os poderes dos grupos ou das organizações intermediárias devem 

prevalecer sobre o poder central. Poder-se-ia dizer, como princípio de 

organização política, que os poderes do município – mais perto das pessoas, 

devem crescer em relação aos poderes dos estados, ou unidades federadas, no 
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caso brasileiro, e esses níveis de poder devem crescer em relação ao Estado 

Central.  

Em resumo, são mais conformes ao princípio da desconcentração, as 

formas municipalizadas e federativas de organização política do Estado, do que 

as formas unitárias, imperiais, ou centralizadas de organização. 

Da mesma forma como o princípio da desconcentração se aplica à 

estrutura do Estado, também se aplicam, aos demais entes políticos, os 

partidos políticos, em primeiro lugar, em função de sua importância e seu papel 

na organização política. No entanto, devem abranger toda espécie de órgãos e 

instituições que exerçam parcelas de poder sobre a sociedade, ou que sirvam 

de instrumento para essas parcelas. Assim o princípio da desconcentração 

política não se aplica apenas ao poder executivo, mas ao poder legislativo e 

judiciário e a todos os que estejam investidos de parcelas do poder. 

Este é o rumo para o qual caminha a evolução, e, em conseqüência, 

as reformas das estruturas políticas, na sociedade pós - tecnológica, 

viabilizando a participação das pessoas, para que a concentração do poder, 

fortalecido pela tecnologia, não se transforme em mais um sistema de oprimir a 

sociedade, de matar a diversidade e de excluir as pessoas, gerando mais uma 

forma de desequilíbrio e insustentabilidade do processo. 

Em conclusão, ainda cabe refletir sobre as novas formas de poder 

acima dos Estados nacionais, as quais se exercem através de organismos 

internacionais e da formação de blocos, também através de outras formas 

associativas de Estados e corporações em todos os campos. A importância  

destas novas formas de poder vem acentuando-se., constituindo  um fato novo, 

o qual  transcende muito as tradicionais alianças. As alianças tradicionais pouco 

tiveram a ver com o que hoje vem ocorrendo com os poderes ou estruturas 

supranacionais. 

Essas novas organizações são coerentes com a era da globalização, 

mas apenas quando transformam questões internas, nacionais, de interesse 

global, em questões globais, o que acentua a interdependência ou os 

compromissos mútuos e amplia relações na busca de formas de cooperação, 

consensos e convivência harmônica entre as nações. 

Nesse atendimento e nessas novas organizações,  constituem canais 

positivos de cooperação, mas não podem ir além dos consensos e se 
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sobreporem de forma absoluta aos organismos que se associam para constituí-

las.  Do contrário,  transformar-se-iam em novas formas de totalitarismo global. 

Este é um equilíbrio difícil de ser alcançado, mas é por este caminho que as 

instituições supranacionais ganham eficácia e legitimidade. 

O respeito às soberanias, à diversidade de culturas, regimes políticos, 

ideologias e outras formas que caracterizam o pluralismo e garantem a 

manutenção e o exercício da liberdade, constituem, desse modo, elementos 

essenciais para legitimar esta nova ordem em formação. Isto significa dizer que, 

nessa nova ordem, os princípios da cooperação, da participação e da 

convivência de interesses comuns, os quais levam à solidariedade e a 

participação - como o princípio do pluralismo, que garante o exercício da 

liberdade - devem ser considerados valores essenciais a serem constituídos. 

É nesta construção, mais do que no predomínio dos interesses da 

competição e da concentração, que este novo patamar de relações humanas 

pode contribuir na viabilização das estruturas políticas da civilização pós-

tecnológica. 

 

 A sociedade globalmente desconcentrada. 

 

De todo o exposto, pode-se formar uma idéia de como a 

desconcentração deve abranger todo o organismo social e dar-lhe forma em 

todas as suas expressões, promovendo o fortalecimento e a multiplicação das 

organizações sociais na base da sociedade e em todo seu corpo.  

O grupo familiar está o centro dessa estrutura, formando o tecido 

básico de toda esta multiplicidade de órgãos e instituições os quais expressam 

a diversidade de formas como as pessoas se organizam para cumprir seus 

múltiplos papéis. Biologicamente, o desenvolvimento de técnicas e de novas 

possibilidades de geração ou multiplicação dos seres vivos, inclusive os 

humanos, pode, aparentemente, estar diminuindo o papel da família. Sob os 

aspectos sociológicos, psicológicos, culturais e espirituais, no entanto, o que 

quer dizer, sob os aspectos intrinsecamente humanos, mesmo não ponderadas 

as possíveis repercussões dos aspectos biológicos, nada se desenvolveu, e 

provavelmente nem será desenvolvido, que substitua, com vantagem para o 
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desenvolvimento individual e para a evolução da espécie humana, o grupo 

familiar. 

Até porque, quando se afetam esses níveis, começa-se a ultrapassar 

as dimensões da tecnologia para alcançar outras dimensões humanas, éticas, 

ou essenciais, além da biologia ou da engenharia genética. 

Por essas razões, considerada a complexidade da natureza humana e 

dos processos sociais, e o compromisso ético entre o ser e a natureza das 

coisas, a sociedade pluralista e desconcentrada pressupõe, ao menos neste 

estágio, e seguramente de forma permanente, o fortalecimento do grupo 

familiar com vistas ao desempenho de seus múltiplos papéis nos mais diversos 

planos da vida, dando suporte, referência e apoio às pessoas, desde sua 

infância até a velhice. A afetividade, o sistema de relações, o amadurecimento 

do amo não constituem peças ou produtos que possam ser fabricados em série, 

por mais que se desenvolva a tecnologia.  

Para que se viabilizem, no entanto, na maior plenitude, os múltiplos 

papéis sociais das pessoas, é preciso que suas circunstâncias – retornando à 

expressão de Ortega y Gasset – se organizem, além do grupo familiar. 

No pressuposto de que o processo de evolução se concretiza como um 

processo de complexificação ordenada, deduz-se que quanto mais evolui a 

sociedade, maior é o número das funções que ela demanda, e, portanto, maior 

é o número de instituições sociais necessárias ao pleno exercício dessas 

funções. 

Minimizar essas funções, diminuí-las em qualidade ou quantidade, 

entregá-las às mãos do Estado, ou de grupos que as concentrem e 

monopolizem, contraria, portanto, a natureza do processo.  

O enfraquecimento das organizações sociais, o monopólio das 

funções, contrariando a natureza do processo, caminha no rumo do aumento 

dos desequilíbrios, da perda do pluralismo e, portanto, das condições para o 

exercício da liberdade, ou seja, da construção de uma civilização 

verdadeiramente humana. 

Na concepção da sociedade complexa, ordenada e pluralista, e, portanto, 

estruturalmente livre, e plenamente humana, é necessário multiplicar as formas 

de organização social, e reconhecê-las na estrutura jurídica, de acordo com sua 

natureza. Para isto, não é suficiente o reconhecimento jurídico de grupos 
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estatais – no pressuposto de que eles representam a sociedade, e de grupos 

particulares que representam os indivíduos. É importante ampliar os esforços e 

as iniciativas tendentes a dar natureza jurídica a entes sociais, parcelas da 

sociedade que se organizam como seres coletivos autônomos em relação ao 

Estado e aos indivíduos. Esta concepção diversificará e fortalecerá as 

estruturas sociais, ampliando o espaço do pluralismo e da liberdade. 

A esta multiplicidade de organismos sociais, autônomos em relação ao 

Estado e aos indivíduos, alguns denominam, com propriedade, de terceiro 

setor, em contraposição ao primeiro – os indivíduos e o segurado – o Estado. 

Na prática, no entanto, por constituir uma inovação nos conceitos jurídicos do 

ser, há uma certa dificuldade em fortalecê-lo, reconhecendo-o como realmente 

autônomo, instrumento essencial da sociedade estruturalmente 

desconcentrada.  

A evolução do processo, ou a criatividade humana, no entanto, acabará 

por fazer superar o dualismo tradicional, expresso na cultura como nas normas 

jurídicas, de só reconhecer a existência do indivíduo ou do Estado. A nova 

civilização abrirá espaço para reconhecer a sociedade, que é a expressão, a 

extensão e a circunstância essencial do homem e de seu sistema de relações. 

 

 As novas instituições sociais. 

 

Esse conjunto de instituições – o terceiro setor, conformarão a 

sociedade pós-tecnológica, e darão expressão maior às aspirações da massa 

de consciência em todos os campos da estrutura social, ou seja, nos campos 

político, econômico, jurídico, ético, educacional, onde quer que se situem as 

aspirações da sociedade emergente, pluralista, participativa e solidária, ou seja, 

plenamente humana. As organizações não-governamentais, criadas pela 

sociedade, as denominadas ONGS, entre outras formas associativas, vêm-se 

multiplicando no Brasil e no mundo. Organizando e representando a sociedade 

e substituindo o Estado em muitas funções, essas instituições desempenham 

as mais variadas atividades, dando amplitude à participação social e 

capacitando as pessoas e a sociedade para estarem presentes como agentes 

ativos do processo. Recria-se, assim, o espaço da sociedade que o Estado 

ocupou.  
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Enquanto não houver, porém, uma afirmação clara da identidade 

própria dessas instituições, a sociedade se organizando – exercendo o direito 

de organizar-se, a burocracia estatal - que se julga sempre dona e senhora da 

sociedade, de suas instituições e, freqüentemente, das pessoas, tenderá 

sempre a enquadrá-las como se órgãos governamentais fossem. Ou como se 

fossem organizações privadas. Procura justificar a continuidade dessa visão 

dualista e reducionista como precaução, em face de eventuais abusos, que 

podem ocorrer por parte dessas Instituições.  

Mas acaso não tem sido sempre pródigo o próprio Estado e sua 

burocracia em cometer abusos de toda ordem? Não poderia a sociedade 

utilizar-se de seus próprios mecanismos para tais controles, com mais eficiência 

e legitimidade do que o faz o próprio Estado? 

De toda forma, independentemente de como se organizem essas 

instituições e instituições semelhantes, efetivamente representativas da 

sociedade, elas vão-se multiplicando em todos seus segmentos, em todo 

mundo. Desta forma, começam a se constituir em instrumentos indispensáveis 

para responder à complexidade e à pluralidade crescente das estruturas e das 

funções sociais, contribuindo para superar as tendências monopolistas 

inerentes aos sistemas concentrados, sejam as corporações, ou o Estado, os 

instrumentos dos monopólios e da concentração.  

Mas não são apenas as ONGS e outras formas associativas que se 

caracterizam como instituições sociais necessárias à organização social 

pluralista, livre e plenamente humana. São dezenas ou milhares de outras 

instituições desconcentradas, que fortalecem a estrutura social e devem ser, 

por isto, fortalecidas. São as instituições de ensino, voltadas ao campo da 

educação; os clubes de toda ordem com os mais diversos objetivos, nos 

campos do lazer e da cultura; as Igrejas, em suas múltiplas manifestações, no 

campo religioso; os grupos que se expandem, voltados à reflexão, à filosofia, ao 

desenvolvimento da ciência, ou à busca de experiências místicas, ou 

espirituais; os clubes de serviço e as organizações assistenciais; as 

organizações cooperativas, os sindicatos, as pequenas e microempresas – 

também as médias e grandes empresas, desde que não monopolizadoras; 

enfim um sem número de organizações que, quanto mais diversificadas e 

numerosas, tanto mais refletem uma sociedade complexa e evoluída, onde há 
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lugar para a participação e a solidariedade. Em contraste, as sociedades 

fechadas e enquadradas pelos sistemas, tornam-se tanto mais pobres enquanto 

sociedades, quanto mais monolíticas.  

Enfim, é preciso registrar que a multiplicação dos grupos sociais, 

primários ou intermediários, não retira a eficácia da sociedade. Tal argumento 

ainda é utilizado em favor dos monopólios e das organizações concentradas. 

No entanto, as sociedades desconcentradas podem se tornar globalmente mais 

produtivas, o que implica, é verdade, prepará-las adequadamente para 

absorverem os avanços tecnológicos, adequá-los e utilizá-los. Sua eficácia 

decorre do fato de que, desta forma, se estará diminuindo a exclusão e 

integrando todo o corpo social ao processo, ao invés de fortalecer um centro ou 

uma só máquina, que terá de arrastar um corpo inanimado e informe. 

Vários exemplos foram analisados anteriormente, de como a 

sociedade cooperativa e desconcentrada é possível. Cito agora um exemplo, no 

campo econômico, onde, em geral, há maior resistência à desconcentração, 

sob o argumento equivocado de que só a concentração é competitiva, ou 

eficaz.  

Apesar do gigantismo de algumas megaempresas sediadas na Região 

do Vêneto, no norte da Itália, mais de 60% do produto interno bruto da Região é 

gerado por cerca de 70.000 micro e pequenas empresas, considerando-se, 

ainda, que também algumas grandes corporações atuam 

desconcentradamente, produzindo em pequenas unidades familiares ou 

comunitárias, num eficiente trabalho integrado com suas matrizes, as quais 

exercem, sobretudo, as funções gerenciais, de planejamento e pesquisa e de 

controle de qualidade. 

Pode-se citar ainda outros exemplos da eficácia de organizações 

empresariais que atuam em sistemas associados. No Brasil ocorre com 

freqüência o modelo de produção integrada, nas áreas rurais e especialmente 

no setor de laticínios e de produção de grãos – os exemplos mais significativos 

ocorrem em empresas do já referido Estado de Santa Catarina, citado como 

modelo eficaz de desconcentração. Este modelo  gera uma forte cadeia de 

agronegócios,  que podem inspirar os contornos da viabilidade de um novo 

projeto mais moderno para o País, porque mais desconcentrado, ou 

participativo, cooperativo e solidário. 
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Enfim, vale registrar experiências alternativas, sementes talvez do 

futuro, ou expressões válidas dos princípios de cooperação, participação e 

solidariedade, como o das cidades comunitárias, existentes em várias partes do 

mundo. São sementes inspiradas nas aspirações, ainda que difusas, da massa 

de consciência em formação – utopias talvez levadas ao extremo, mas que 

mostram os limites possíveis da convivência humana, que farão nascer a nova 

era - uma civilização onde o ser humano evolua, e a sociedade com ele, no 

rumo da participação e da solidariedade, nas relações humanas e suas 

organizações, substituindo a era da competição, do conflito, da concentração e 

da exclusão – pela era da harmonia e da paz, como único caminho de evitar a 

ruptura, dando sustentabilidade ao processo. 

É exigir demais esperar que o homem, reconhecidamente capaz de 

fazer a revolução tecnológica, seja também  capaz de fazer também revolução 

equivalente em si mesmo e nas instituições que constituem o seu meio – ou as 

suas circunstâncias? 

 

2.3 – A COOPERAÇÃO E A SOLIDARIEDADE. 

 

 A hora da opção. 

 

Das conseqüências do modelo de concentração que teima em 

sobreviver e se impor, ampliando perigosamente os desequilíbrios  locais e 

globais, e considerando que os competidores, um a um, vêm sendo eliminados, 

torna-se evidente que estamos assistindo ao fim da era da competição, que nos 

levaria ao fim do pluralismo e da liberdade. Sob esse aspecto, a questão se 

resume apenas em aguardar, para saber quem será o ultimo dos competidores 

nessa arena de gladiadores.  

Diferentemente, porém, do que ocorria no circo romano, quando, ao 

término da competição, os expectadores levantavam ou baixavam o polegar, 

dando por definido o espetáculo, ao cabo deste processo haverá um mundo a 

reconstruir. Melhor seria construí-lo antes do término do espetáculo, no 

contexto da tecnologia, com a força e a dimensão da tecnologia.  

Nesse momento de reconstrução, ou nesta construção, a tecnologia e 

tudo o que ela produziu e  que deveria servir ao homem e não mais aos 
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caprichos do imperador – os sistemas e os mitos produzidos ameaçam produzir 

cada dia maior concentração e exclusão,  tendo, como resultado, o 

desequilíbrio global. Em processo inverso, para eliminar a ameaça, é preciso, 

agora, que a tecnologia produza a desconcentração, deixando de ser o 

instrumento de competir e excluir, para tornar-se o instrumento de produzir a 

diversidade e o pluralismo e viabilizar o mundo participativo, livre e solidário.  

Esta é a opção diante da qual se encontra a humanidade, neste momento 

de história. Confrontam-se, nessa opção, duas alternativas: a do crescimento 

global da massa de consciência que aponta irreversivelmente para o caminho 

da desconcentração e da cooperação, ou seja, da participação e da 

solidariedade, mesmo porque a sociedade, com o instinto da história, da 

evolução ou da sobrevivência, percebe este caminho; ou o outro caminho – o 

da concentração, da competição e da exclusão, no rumo da ruptura do 

processo, considerando-se que a ruptura, desta vez, por causa da globalização, 

ou da dimensão da tecnologia, poderá, se ocorrer, ser instantânea e global, 

como já foi registrado. 

Em resumo: 

Como a desconcentração, na era pós – tecnológica, se contrapõe à 

concentração e à exclusão, e viabiliza a participação, da mesma forma a 

cooperação se fundamenta na solidariedade, inserindo-a no processo e 

viabilizando um novo equilíbrio na organização social.  O novo equilíbrio  

garantirá o prosseguimento do próprio processo, o qual  trouxe a história até 

este decisivo e desafiante momento, e o viabilizará para o futuro.  

 

 Conteúdos da cooperação e da solidariedade. 

 

É nesta dimensão que a cooperação envolve o crescimento das relações 

de convivência trazidas pelo processo amplo (não apenas financeiro) da 

globalização e da interdependência, objetivando a construção de um mundo 

sustentável, porque equilibrado, o que quer dizer, adequadamente 

compartilhado. Esta visão decorre da percepção de que os recursos do Planeta, 

sustentavelmente utilizados pela tecnologia, são suficientes para construir esse 

mundo compartilhado, ultrapassando-se a fase irracional de sua apropriação 

apenas por pequena parcela da sociedade local ou global. Na verdade, por que 
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produzir o desequilíbrio, a insegurança e a ruptura pela concentração e pela 

exclusão, se resultados muito maiores em termos de sentido e qualidade de 

vida ou realização humana, podem ser obtidos cooperando, promovendo novas 

formas de comunicação e solidariedade? São esses novos princípios que, 

inseridos na massa global de consciência, vêm inspirando a cada dia um 

número maior de pessoas e de instituições em todo mundo, e mostram  que 

existem condições objetivas para promover as mudanças necessárias. 

Esta alternativa não pode, pois, ser tida apenas como  sonho, ou apenas 

como uma questão ética, concebida como virtude. Esta alternativa deve ser 

entendida, sobretudo, como condição de viabilidade ou de sobrevivência da 

sociedade enquanto civilização, isto é, enquanto sociedade humana. Para isto e 

para que seja uma alternativa eficaz, pressupõe-se um esforço comum – das 

Nações e dos Estados, das pessoas e das instituições, para desenvolverem 

modelos e mecanismos de cooperação, concretos e operacionais, que estarão 

de acordo com as condições e o momento, transformados nas novas 

instituições adequadas à era pós-tecnológica. 

Trata-se, assim, de que a sociedade assuma a “globalização da 

responsabilidade”, ou a “responsabilidade global pela sobrevivência ou pela 

construção da civilização”, transformando essa consciência em estruturas e 

mecanismos operacionais capazes de abranger a organização e as relações 

humanas, em todos os níveis. Não se pode esquecer, por causa da 

inseparabilidade dos dois conceitos, que esse esforço envolve, além da 

dimensão operacional, uma dimensão ética, referente à relação entre os 

processos de cooperação e o dever da solidariedade. A dimensão ética se 

impõe, porque inerente à natureza do processo, e por causa das conseqüências 

inevitáveis da ruptura, se o processo continuar caminhando no rumo contrário à 

natureza, ou seja, no rumo do conflito e da exclusão.  

A ruptura, se ocorrer, há de se abater tanto mais sobre os que 

acumularam tudo, porque os excluídos, os que nada têm, ou que, no processo, 

ficaram sem nada, pouco têm a perder.  

Assumir a inevitabilidade desta transformação, penetrar na essência do 

processo e transformá-lo de forma a torná-lo adequado à natureza humana e à 

natureza da vida em sociedade e de sua dinâmica, este é o desafio posto a esta 

geração, a quem cabe fazer, em seu curto espaço de tempo, a transformação 
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civilizatória atual, considerando que, em outras épocas, transformações nessa 

dimensão, foram consolidadas em gerações, ou séculos e milênios da história. 

Este o tamanho do desafio, imposto, agora pela dimensão da tecnologia. 

Enfim deve ficar registrado que construir a sociedade pós – tecnológica, 

superar os desequilíbrios, a disritmia do processo  e construir a sustentabilidade 

é uma proposta bem mais complexa do que policiar ou controlar o mundo, 

simplesmente, administrar a economia, controlar a moeda, especular no 

mercado, ou, mesmo, extirpar a inflação - à custa, ou não, do crescimento, 

ampliar e intervir nos mercados, ou dominá-los, exercer a benemerência ou 

promover o assistencialismo, enquanto se mantêm os mecanismos de 

exploração, concentração e exclusão. Construir a civilização exige mais do que 

manter os interesses globais ou alinhar-se a eles, submetendo-se às normas 

impostas pelos sistemas, ou sustentar os sistemas. Enquanto os horizontes dos 

que lideram processos forem esses, enquanto se equilibram balanços, sugam-

se as economias mais pobres, geram-se dívidas impagáveis, liquidam-se  

identidades nacionais e impõem-se sistemas globais, correm sérios riscos a 

pluralidade, a liberdade e o processo civilizatório, ou sua viabilidade. Os que 

reduzem as crises a tal visão superficial não percebem que a natureza das 

crises vai muito além dessas políticas e dessas  posturas  reducionistas.  

Na verdade, as crises constituem conseqüências e não causas dos 

desequilíbrios do processo. Atuar sobre as conseqüências – o controle do 

mundo, a fome ou a exclusão, sem modificar as estruturas, ou a natureza do 

processo, pode até se constituir numa forma de aquietamento das consciências, 

enquanto se mantém o modelo que gera os desequilíbrios insustentáveis e que 

nem fará superar as crises e nem fará as transformações necessárias no rumo 

da mudança civilizatória.   

 

 Modelos de cooperação e solidariedade. 

 

A construção da sociedade embasada na cooperação e inspirada pela 

ética da solidariedade, ou pela necessidade de sobrevivência, é possível e 

altamente eficaz em resultados. Passos significativos nessa direção vêm sendo 

dados por muitas pessoas e  instituições, ainda que nem sempre com a 

consciência clara de seu significado e da dimensão que devem assumir, e, por 
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isto, sem consciência clara de que este é apenas um passo no longo caminho 

das transformações necessárias. Passos semelhantes vêm sendo dados  no 

âmbito político, atingindo esferas supra-nacionais. A respeito desses níveis,  

deve-se registrar que tais passos não constituem o ponto de chegada, mas 

apenas o começo do mesmo processo de  mudanças na busca  de novos 

sistemas embasados na cooperação e na solidariedade. Mas, para isto, é 

necessário que essas medidas substituam a visão reducionista da 

competitividade com suas conseqüências, por novas estratégias de cooperação 

e busquem, por esse caminho, viabilizar a construção da nova sociedade, 

solidariamente. 

Na esfera supra-nacional, das relações entre nações, pode-se citar como 

exemplo da eficácia da cooperação, o processo de construção da União 

Européia. Nesse processo, os países mais ricos investiram bilhões de dólares - 

e continuam investindo, com vistas a um mínimo de homogeneização das 

economias e padrões de vida dos componentes do bloco, garantindo com isso  

o necessário equilíbrio do sistema. Esta estratégia de cooperação tem gerado 

resultados, embora não esteja muito claro se esses mecanismos têm por 

objetivo a construção da solidariedade, como fundamentos da cooperação, ou 

se os inspira apenas o fortalecimento da competição.  

É necessário, apontando o exemplo, alertar para esta importante questão. 

Se o objetivo for simplesmente a competição, ao invés de um passo à frente, se 

estará apenas fortalecendo o circulo vicioso. De toda forma, os passos dados e 

os resultados obtidos demonstram que a cooperação é um caminho possível e 

eficaz na produção de resultados concretos.  

No âmbito das pessoas solidárias e cooperativas onde predomina a 

dimensão ética, pode-se registrar, como exemplo, os dados estatísticos, 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE. Segundo 

esses dados, no Brasil, cerca de 40 milhões de pessoas participam, de alguma 

forma, de atividades cooperativas e voluntárias, individualmente ou através de 

organizações de solidariedade. Isto quer dizer que de quatro pessoas, ou de 

cada três adultos, um transforma sua consciência de solidariedade em ações de 

solidariedade ou cooperação. Se este número for extrapolado, poder-se-ia dizer 

que mais de um bilhão de pessoas, no mundo, têm essa mesma consciência e 

são, ou poderiam ser, efetivamente movidas por ela. Talvez sejam muito mais.  



 167 

É preciso considerar que esta massa de consciência, que se transforma 

em ação cooperativa e solidária no mundo, existe e cresce, paralelamente 

àqueles que apenas buscam resultados, lucros, concentração e acumulação de 

resultados, sejam pessoas ou instituições.  

São dezenas, milhares de formas e programas, através dos quais a 

sociedade ou as pessoas, individual ou institucionalmente, se engajam nessa 

nova visão de responsabilidade, na construção de uma sociedade diferente 

embasada em novos valores. Essas pessoas e essas instituições constituem, 

seguramente, a parcela maior das pessoas e instituições que vão às ruas em 

todos os quadrantes do Planeta, para lutar pela paz, contra a exclusão e os 

desequilíbrios globais, a exigir transparência, justiça e equidade, ou seja, uma 

nova dimensão, uma dimensão humana para as estruturas, os procedimentos e 

a organização social. Constitui um equívoco, ignorá-las ou negá-las. 

Por que a demora em transformar esta consciência e esta ação em uma 

nova teoria de organização social, adequada a essa consciência, à era pós – 

tecnológica, às aspirações humanas e à própria sobrevivência do processo? 

Por que não se engajam suficientemente, na formulação dessa nova teoria 

e nessa nova prática, as igrejas, as Universidades, os comunicadores e os 

meios de comunicação de que dispõem, os que têm o poder de fazer leis ou 

de julgar os procedimentos, os que governam, enfim, todos aqueles que 

percebem e assumem sua parte na responsabilidade global? 

Isto não é sonho. Nem é utopia. É a condição de continuidade do processo 

civilizatório, para que não se repita a história dos dinossauros que um dia 

também dominaram o mundo. Mas nós não somos dinossauros. Ou somos? 

Essas são também perguntas que não se podem calar. 

 

2.4 – A MASSA DE CONSCIÊNCIA E A MULTIPLICAÇÃO DAS 

INICIATIVAS SOCIAIS. 

 

Todos esses processos, a organização cooperativa das Nações, a 

responsabilidade social das pessoas e das instituições, os fóruns e as 

manifestações pela paz e o repúdio à guerra, à prepotência e à exclusão, o 

crescimento do sentimento e das ações de solidariedade, são manifestações e 
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indicadores de que a massa de consciência cresce em favor da nova 

sociedade, a sociedade humanizada, ou a civilização da era pós – tecnológica. 

 

 As empresas de responsabilidade social. 

 

No mesmo contexto, que mostra como a massa de consciência, se amplia 

e se transforma em fatos concretos, trago, agora, o testemunho da imprensa, 

sobre um novo processo em curso, o qual ganha a cada dia novas dimensões: 

o crescimento da responsabilidade social das empresas e de outras 

organizações, no Brasil e em outras partes do mundo. 

Reportagem apresentada pela Revista Carta Capital - Edição Especial nº 

270 de dezembro de 2003, informa que “das 782 mil empresas no Brasil, 462 

mil declaram atuar no campo da promoção social. As contribuições vão desde 

doações eventuais, até a execução de projetos estruturados. (Lembrem-se, por 

oportuno, os 40 milhões de brasileiros – pessoas físicas, que se dedicam, 

solidariamente, ao trabalho voluntário). A Revista desenvolve o tema sob o 

título - A Onda da Responsabilidade Social e traz conceitos da seguinte 

ordem, em seu editorial assinado pelo respeitável jornalista Mino Carta, Diretor 

de Redação da Revista. O editorial objetiva identificar e espelhar o sentimento 

que se difunde no ambiente empresarial. 

 

O mundo capitalista mostra sua face social, diz o editorial da Revista: 

 

Boa parte do empresariado - passa a entender que as companhias devem 

ir além do objetivo de gerar lucros e distribuí-lo a seus acionistas. 

A sociedade espera que as empresas também tratem de modo ético as 

partes com as quais se relacionam. E prestem contas dos efeitos positivos e 

negativos gerados na sociedade, a partir de seus processos produtivos. 

Crescem as pressões para um manejo adequado dos recursos naturais - 

na verdade bens públicos apropriados no processo de produção - e para a 

redução dos impactos no meio ambiente. É a grande oportunidade para que as 

empresas se envolvam, ao lado da sociedade civil, na busca de saídas para o 

profundo drama social do país".* 
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É um valioso testemunho e são conceitos que merecem reflexão, 

sobretudo porque vindos de uma revista especializada em economia e, mais 

especificamente especializada no Capital, ou em capitais, como expressa em 

seu próprio titulo. 

Em seguida, a Revista desenvolve ampla análise desse exercício de 

responsabilidade social das empresas e descreve, em box especial diversos 

momentos representativos da evolução da responsabilidade  social no meio 

empresarial, desde a guerra mundial, até o ano de 2003. De outro lado, a 

análise desta evolução mostra também a origem e o crescimento da massa de 

consciência nas instituições, que perpassa todo esse processo, remetendo-nos 

à era pré-tecnológica do lucro absoluto, do socialismo extremo ou do 

capitalismo liberal, sem limites e sem responsabilidade social, até se chegar à 

consciência de hoje.  

 

 

Alguns desses fatos mais recentes, citados pela Revista: 

 

“Anos 60 - protestos contra a Guerra do Vietnã nos Estados Unidos 

geram boicote civil nos supermercados aos produtos alimentícios, cujos 

fabricantes tinham qualquer participação nos combates. O movimento foi o 

embrião do boicote às ações da Bolsa de Valores. As empresas americanas 

tinham de se explicar à sociedade, dizendo se patrocinavam a guerra com 

dinheiro, ou vendiam produtos aos soldados. 

__________________________ 

*Carta, Mino Mario – Revista Carta Capital nº 270 – dezembro de 2003. 

 

Década de 70 - o primeiro balanço social. Na França, como no Brasil, os 

empresários são pressionados a comprovar, através de “balanços sociais”, 

que respeitam as condições humanas de trabalho. 

 

Na década de 80 - o Estado que patrocina todos os benefícios, entra em 

falência na França e na Inglaterra. No Brasil, o regime militar começa a se 

desmantelar. 
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1983 - Portugal promulga sua lei de balanço social e obtém (das empresas) 

relatórios de negação. 

- A Câmara Americana lança o prêmio Eco para projetos 

sociais de empresas. 

 

1986 - nasce a Fundação Instituto de Desenvolvimento Empresarial e 

Social – hoje Instituto Ethos. 

- O comitê de divulgação do mercado de capitais orienta a 

publicação de balanço social que mostra dados sobre a gestão de 

pessoal das empresas. 

 

Anos 90 - Balanço financeiro juntamente com balanço social, começa 

a ser divulgado. 

 

1992 - Paradigma na publicação dos balanços, o Banespa – Banco do 

Estado de São Paulo, publica relatório social juntamente com as 

demonstrações financeiras. O documento fala da atuação da empresa junto à 

sociedade e traz dados sobre o ambiente de trabalho. Além disso, o balanço 

apresenta informações sobre o valor adicionado (índice de geração e 

distribuição de riquezas). 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) orienta a divulgação do valor 

adicionado. 

 

A Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais 

(Abamec) - hoje Apimec - torna-se a primeira entidade do mercado financeiro a 

discutir o balanço social. 

 

1995 - Surge a legislação Belga - Comitês da sociedade civil montam 

uma lei de balanço social e submetem o texto ao Parlamento, garantindo maior 

legitimidade ao processo. 

 

1997 - O sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, percebe que é preciso 

envolver o poder econômico para resolver o problema da fome no Brasil. O 
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sociólogo procura a CVM para montar o primeiro balanço social. Sindicatos e o 

Ibase participam das discussões em audiência pública e o modelo de balanço 

foi aprovado. Betinho quer que as empresas sejam obrigadas a publicar o 

balanço social, discussão, no entanto, que permanece até hoje.  

 

1998 - Selos de certificação social entram em vigor. 

A cidade de João Pessoa (PB) lança o selo Herbert de Souza. 

 

1999 – A Abamec estabelece regras: só pode participar de seus 

concursos a empresa que publicar balanço social. 

 

1999 - Índice de 16 empresas socialmente responsáveis é publicado pela 

consultoria Access Consulting. Os critérios sociais pesam tanto quanto os 

financeiros. 

Estão excluídas as candidatas que têm mais de 10% de seus 

investimentos aplicados em tabaco, comércio de armas e bebidas alcoólicas. 

 

De 2000 a 2003: surge o fundo ético, antitabaco, contra armas e álcool. 

 

2000: O Rio Grande do Sul passa a certificar empresas que publicam o 

balanço social. 

 

2001: O Fundo Ethical – ABN inicia o processo de exclusão de empresas 

que negociam com tabaco, armas e bebidas alcoólicas. Os investimentos do 

fundo só contemplam as companhias com balanço social declarado. 

 

2002: Estuda-se a obrigatoriedade da inclusão do valor social no balanço 

financeiro. 

 

2003: A Bolsa de Valores de São Paulo lança o portfólio de 

investimentos sociais, contemplando entidades do terceiro setor. O Bovespa 

social permite ao cliente o acompanhamento do investimento pela Internet. O 

site apresenta mais de trinta projetos selecionados para captação de recursos.  
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Até aqui, o box da Revista Carta Capital. 

 

Nesse mesmo ano, de forma pioneira, algumas Universidades 

brasileiras - entre elas a Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul, 

apresentam seu Balanço Social, dando conta das ações e recursos que 

investem na promoção humana de seus alunos e da comunidade regional onde 

atuam. 

 

 Um alerta sobre os desvios do processo. 

 

É também nesse ano, que toma posse na Presidência do Brasil, Luiz 

Inácio Lula da Silva, um operário metalúrgico que chegou a Presidente da 

República. Levado à Presidência por uma postura e uma pregação inserida no 

contexto da referida "massa de consciência", o Presidente operário lança um 

conjunto de programas sociais, dentre os quais o "Fome Zero", que obteve 

certa repercussão internacional, juntamente com outras propostas, como a 

criação de um Fundo Internacional de Combate à Fome e à Miséria.  

No entanto, a proposta social do Presidente permanece engessada pela 

manutenção da política econômica atrelada aos sistemas globais de 

especulação, concentradores e excludentes, e, ainda, pela incapacidade de 

gerar uma proposta coerente, em termos de projeto nacional, decorrente das 

aspirações sociais e da massa de consciência que o levaram ao poder. De toda 

forma, e apesar das limitações, ou das contradições do Governo, o fato revela a 

força da massa de consciência, ainda à busca de uma nova teoria social, o que, 

no caso brasileiro,  afeta o governo, tornando-o conflituoso e sem rumo, uma 

nova teoria social que seja capaz de fazer a transformação, e não apenas o 

assistencialismo. O assistencialismo, a falta de uma teoria ou síntese social 

consistente somando-se aos conflitos ou contradições decorrentes, podem levar 

a um desfecho extremamente frustrante, porque se matou a fome, ou mesmo a 

doença, mas nada se transformou da ordem social concentradora e excludente. 

Talvez até se tenham amortecido consciências, exatamente  o que querem os 

sistemas globais, não  os imperativos da mudança necessária. 

Enfim, no ano de 2003, o Fórum Social Mundial, uma iniciativa originada 

no Brasil, em contraponto ao Fórum Econômico Mundial - dos países ricos- 
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deslocou-se até a Índia, para mostrar sua globalidade. Nesse país asiático, 

como em Porto Alegre, cerca de 100 mil pessoas, vindas de todas as partes do 

mundo, reuniram-se para clamar pela construção de um mundo diferente, 

alternativo ao monopólio da globalização, da economia, ou das finanças 

especulativas e dos sistemas que elas sustentam, e em favor da paz, da 

participação e da solidariedade mundial. Apesar de sua pouca objetividade – a 

falta de uma nova teoria de mudança, ou de uma nova síntese social de 

objetivos claros e de estratégias eficazes, o Fórum Social Mundial revela 

também a globalidade do inconformismo com a permanência do modelo atual, 

da concentração e exclusão e a necessidade de se construir a nova civilização, 

embasada em novos valores.  

Esse conjunto de ações no mundo empresarial, no campo político, e na 

sociedade global, demonstram que cresce a massa de consciência, 

ultrapassando-se o estado de imobilismo que se quer impor à história, com 

base nos princípios da competição e da concentração, como se eles ainda 

pudessem prevalecer e fossem sustentáveis no mundo pós-tecnológico; como 

se eles ainda pudessem  ordenar a sociedade, ou a civilização dessa nova era. 

Os resultados imediatos de tais ações, no entanto, são apenas relativos, 

porque lhes falta uma teoria consistente e os instrumentos adequados que lhes 

garantam  operacionalidade e porque se concentram sobre os efeitos, ou 

conseqüências da ordem vigente e em combater suas distorções, mais do que 

em modificar os conceitos, os fundamentos e as estruturas, que estão na 

origem, produzem e sustentam essas distorções. 

É necessário superar esses conceitos e ultrapassar o assistencialismo, 

como é necessário que a consciência da sociedade ultrapasse o estágio de 

apenas expressar suas revoltas e aspirações. Tais atitudes, se não forem 

capazes de modificar conceitos e ordenar as mudanças, podem contribuir para 

consolidar os seus desvios, produzir a indústria da pobreza, o marketing da 

caridade, ou até a virtude da caridade, mostrando o acerto do conceito do 

economista Márcio Pochman, que fala do combate à pobreza dentro do 

sistema como a "estratégia de dominação do mundo burguês no fim do 

século XX, que já incluía a concepção de responsabilidade social" - temor, 

aliás, expresso anteriormente quando da análise dessa tendência. O 

economista faz em seguida um paralelo entre aquela atitude liberal e atitudes 



 174 

atuais, que agem sobre os efeitos e não, sobre as causas da pobreza 

(exclusão) e “cujo objetivo é dominar a clientela politicamente, mediante 

distribuição de cotas”. As igrejas, as ONG’S e as empresas (no caso 

brasileiro, não há como não acrescentar os governos, os partidos políticos...) 

todos reproduzem politicamente a perpetuação da pobreza, ao longo do 

tempo - afirma, ainda, o economista. Isto verdadeiramente pode ocorrer, se as 

denúncias, as aspirações e as ações permanecerem na superfície, sem 

penetrar, radicalmente, nas causas que geram a pobreza,  ou a exclusão, se 

não forem capazes de gerar a teoria, a estratégia alternativa e os instrumentos 

capazes de produzir e sustentar a nova forma de desenvolvimento humano, 

participativo e solidário. 

É necessário, pois, um esforço comum para conferir radicalidade à 

mudança, eliminar de vez os fundamentos que ordenaram a era pré-tecnológica 

e operacionalizar os fundamentos que construirão a nova ordem da participação 

e da solidariedade. Só a desconcentração e a cooperação como instrumentos 

operacionais de organização e relacionamento da sociedade viabilizam essa 

aspiração. 

 

 A sobrevivência dos sistemas (ou das megaorganizações). 

 

No contexto da caminhada do mundo para a nova civilização, 

desconcentrada e cooperativa, ou, eticamente, participativa e solidária, que 

lugar resta para os sistemas globais, ou as megaorganizações, que hoje 

dominam o mundo e comandam o processo? 

Cabem algumas considerações em torno do tema, uma vez que, nas 

mudanças civilizatórias ocorridas no passado, as instituições representativas e 

ultrapassadas pela mudança, sempre foram eliminadas e, em geral, eliminadas 

de forma violenta. 

Esta ruptura não deveria ocorrer agora, no contexto da nova civilização e 

na era do poder global. Para que isto não ocorra, no entanto, torna-se 

necessária uma estratégia de ocupação de espaços pelas novas organizações, 

desconcentradas e cooperativas, capazes de definir a estrutura essencial ou o 

funcionamento global da nova organização social. 
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A ocupação dos espaços pelas novas organizações pressupõem algumas 

transformações, ou a adoção de alguns conceitos básicos que decorrem da 

realidade gerada pela tecnologia. 

Assim é que alguns setores da economia - dentre eles os mais 

significativos na ordem atual da concentração e dos conceitos predominantes, 

tenderão a perder seu valor econômico, na medida em que deverão 

transformar-se em bens sociais, ao mesmo nível de outros bens sociais como o 

ar, a água, o meio ambiente, a que têm direito de acesso todos os seres 

humanos. Citam-se como bens que se enquadrarão nessa categoria os bens de 

infra-estrutura, complemento que são do meio-ambiente: a energia, o 

transporte, as comunicações, a informação, entre outros. Alguns produtos de 

tecnologia avançada, como os softwares, começam a ser oferecidas 

gratuitamente à sociedade. Amanha se perceberá, e se criarão formas 

sustentáveis para se adotarem os mesmos conceitos e procedimentos em 

relação a certos  bens de infra-estrutura, ou essenciais à sobrevivência e à 

garantia da dignidade humana. 

Para que esta transformação seja possível e aconteça de acordo com a 

natureza do processo, há necessidade de uma transformação de conceitos e 

dos meios de produzir esses bens e de disponibilizá-los para a sociedade, e isto 

é possível. 

Na perspectiva socialista, esse objetivo tem sido imposto pela intervenção 

do Estado, em cujas mãos esses bens foram colocados. 

Nos regimes capitalistas, procurou-se alcançar esse objetivo através da 

saturação do mercado. 

Nem uma nem outra alternativa obteve o resultado na dimensão esperada. 

É natural que não tenham obtido, pois, mais do que a distribuição ou a 

participação, essas iniciativas fundamentaram-se, uma no lucro dos que as 

possuem e manipulam, outra no fortalecimento do próprio Estado, o lucro 

socialista que gerou “a ditadura do proletariado”, a qual gerou a ditadura do 

partido, ou da tecno – burocracia, ou a ditadura, simplesmente.  

Como chegar, pois, ou que estratégia adotar para chegar à sociedade pós-

tecnológica da ampla participação - ao menos nos bens essenciais, da 

cooperação e da solidariedade? 
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Inicialmente, para isto, deve-se aceitar que a civilização pós-tecnológica, 

da desconcentração (ou da participação) e da cooperação (ou da solidariedade) 

constitui efetivamente uma mudança radical, ou uma revolução de cunho 

civilizatório. A palavra mudança radical ou revolução – insisto, não devem ser 

entendidas em seu sentido tradicional, de confronto ou violência, mas em seu 

sentido sociológico, da mesma forma como se entende revolução tecnológica, 

significando, pois, simplesmente mudança em profundidade. Em seguida, deve-

se considerar que a socialização – disponibilização para a sociedade, não para 

o Estado, dos bens essenciais - decorrerá da necessidade de sobrevivência do 

processo, a ser assegurada pela reintrodução do equilíbrio necessário e pelo 

crescimento de outras demandas,  para cuja satisfação poderão dirigir-se aos 

sistemas. Mas eles, os sistemas, ou as megaorganizações, não terão os 

monopólios dos bens essenciais na sociedade pós – tecnológica, como têm na 

ordem atual, gerando a concentração e a exclusão, ou os desequilíbrios, no 

rumo da ruptura. 

Na verdade, mesmo nas condições atuais, constitui um equívoco imaginar 

que os sistemas ou as megaorganizações sejam donas do mundo, sobretudo 

se perceber-se que existem alternativas à concentração e à competição 

excludente. A própria tecnologia viabiliza essas alternativas na medida em que 

viabiliza a complexidade, a multiplicidade, a desconcentração e a cooperação e 

sua gestão desde que competente. A questão, portanto, não é tecnológica, mas 

de percepção, ou de formulação e de vontade política. É também questão de 

estratégias globais dos países e dos segmentos excluídos do processo, os que 

não são beneficiários da ordem da concentração. Irreversivelmente essas 

estratégias continuarão ganhando espaços, e manifestando-se em organismos 

supranacionais como a UNCTAD, o Clube dos 20, os acordos bi e multilaterais, 

aos quais se soma o apoio de organismos de alta credibilidade moral, como a 

UNESCO, a OIT e a própria ONU, apesar das manobras dos eventuais donos 

do poder global, que caminham contra a história. 

Enfim, é preciso considerar que os paises excluídos, alguns chamados 

emergentes e outros que sequer chegaram a este estágio, são senhores de 

imensas potencialidades próprias, especialmente em reservas naturais de 

recursos renováveis e não-renováveis, sem as quais o mundo não sobrevive, e 
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nem sobrevive o mundo que domina os sistemas, e daí sua preocupação em 

policiar o resto do mundo – o que detém os recursos. 

Constituem parte desses recursos naturais as reservas biológicas – a 

biodiversidade, as reservas ambientais – a fauna, a flora, os recursos hídricos, 

que se somam aos recursos tradicionais representados, digamos, pelas 

reservas territoriais, pelo petróleo ou pelos minérios de todo tipo, especialmente 

os de cunho estratégico. 

O mundo não sobrevive sem esses recursos, e eles serão cada vez mais 

contabilizados nos balanços globais, na economia global, na medida em que os 

próprios países que os detêm tomarem consciência deles e do valor que 

possuem e se organizarem para promover a nova ordem social global. 

Iludem-se os que dominam os recursos financeiros, frágeis e voláteis, se 

imaginam poder, com eles, comprar ou submeter a verdadeira riqueza do 

mundo. Também se iludem os que pensam dominar o mundo com suas ogivas 

nucleares ou suas ameaças contra a ordem mundial institucionalizada, o 

conceito das Nações e suas formas civilizadas de ser, servindo de exemplo a 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. O que tem ocorrido, ou continua 

ocorrendo no Vietnã, no Afeganistão, nos Balkans, na Chechênia, no Irã ou no 

Iraque, demonstra que a equação é muito mais complexa do que policiar, impor 

e invadir, como nos tempos passados, desde a era primitiva, até a era pré – 

tecnológica. 

A união dessas potencialidades ou desse poder alternativo, ou dos países 

que o detêm, ainda que por razões de ordem comercial, ou de sobrevivência, 

poderá ocorrer e ocorrerá à  medida que continuar crescendo a massa de 

consciência mundial a exigir uma alternativa. 

Parafraseando Bill Clinton, que não se enganem os ricos... 

 

2.5 A ESTRATÉGIA VIÁVEL. 

 

 Pressupostos da estratégia. 

Certamente, a mudança em profundidade, a transição civilizatória, não 

virá, dos ricos. Também não virá dos que, sendo beneficiários do atual sistema, 

negam-se a ver seus desequilíbrios e tanto mais a investigar, suas causas e, 

portanto, as razões de sua insustentabilidade. Isto não é novo na história de 
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parte dos beneficiários dos sistemas vigentes, e não é necessário retornar ao 

fato. 

Também não virá, simplesmente, do crescimento da massa de 

consciência, ainda que ela seja um fator preponderante para provocar a 

mudança. 

Não virá, enfim, apenas de teorias e propostas, por mais lógicas racionais 

e adequadas que sejam à realidade do mundo pós-tecnológico, ao processo 

evolutivo, ou às aspirações da massa de consciência, em crescimento. 

É necessário que os diversos fatores de mudança, conscientes das 

alternativas e de suas próprias potencialidades, viabilizem uma estratégia 

comum, capaz de promover o novo processo, enquanto os que viram a história 

passar, irão distanciando-se... distanciando-se, rumo ao passado. 

O capitalismo, em sua dupla face, o estatal dos regimes socialistas e o 

privado dos regimes liberais, produziu o primeiro mundo - na verdade o mundo 

que chegou primeiro, levando, através de todas as formas de colonialismo, às 

conseqüências extremas, à competição e à concentração,  e à exclusão, como 

corolário. 

Isoladamente, ou para muitos países, não há o que fazer diante do poder 

concentrado. 

No entanto, por suas características e suas potencialidades, alguns países 

têm condições de estabelecer uma estratégia alternativa, que poderia embasar-

se em outros fundamentos – os da desconcentração e da cooperação (da 

participação e da solidariedade, de acordo com a massa de consciência global), 

racionalizando e viabilizando as difusas aspirações, ao invés de repetir os 

fundamentos que trouxeram o processo a seus desequilíbrios atuais e a 

ameaça da ruptura global. Esses países, chamados emergentes, liderando o 

terceiro mundo, poderiam ser os indutores da nova civilização.  

Isto seria possível e a única ameaça sobre este processo alternativo seria 

que esses países insistissem, ou repetissem os erros do passado, trazidos para 

o presente, contrariando o caminho da história, ao invés de construir a história. 

 

 Dimensões e potencialidades do mundo emergente. 
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Dentre esses países, por suas características e dimensões - por essa e 

por outras razões de ordem cultural e histórica, o Brasil poderia articular outros 

países emergentes a aprofundar sua liderança nesse processo. 

São 8.5 milhões de quilômetros quadrados, dois terços dos quais por 

ocupar – a Amazônia e o Centro-Oeste do país, onde existem recursos naturais 

a explorar - a explorar sustentavelmente. São recursos de dimensão e interesse 

planetário. 

Se ocupados apenas 20% desse imenso território, dispor-se-ia de 180 

milhões de hectares produtivos, desde que ocupados no lugar e na forma 

correta. Essa imensa área poderia produzir não só alimentos para um mundo 

faminto – e, sobretudo, faminto de alimentos naturais – alimentos verdes. 

Estudos e avaliações sobre o aproveitamento da Amazônia revelaram que, se 

esses 20% do território fossem usados para produzir bioenergia – energia limpa 

e renovável - poder-se-ia substituir o petróleo do mundo - não renovável e 

sobremaneira poluente. 

Também se estima que podem ser encontrados, nesse vasto território,  30 

a 40% da biodiversidade do Planeta, a matéria-prima do terceiro milênio, para 

responder às demandas de produtos de toda ordem.  

Ali situam-se, também, em torno de 15% dos recursos hídricos do planeta, 

num mundo onde a água escasseia em proporção inversa ao crescimento de 

sua demanda, na própria região, no país e em outras regiões do planeta. 

Também ali situa-se a maior reserva ambiental e, em sua maior floresta 

tropical, cuja destruição poderia ter conseqüências inimagináveis para o 

equilíbrio ecológico global. 

Trata-se, enfim, de uma reserva de matérias-primas de toda ordem, 

inclusive de caráter estratégico, reserva em grande parte não adequadamente 

conhecida, constituída de matérias-primas que escasseiam no mundo e que, 

secularmente utilizadas, sobretudo no, e pelo primeiro mundo, aproximavam-se 

da exaustão. 

A respeito da contribuição do Brasil, vale considerar especialmente a 

dimensão desses recursos, que, como se deduz,  são verdadeiramente 

planetários. Mas também deve ser considerado um razoável mercado, que se 

aproxima de 200 milhões de pessoas, detentoras de uma cultura embasada na 

paz, na solidariedade e na cooperação, fruto de uma tradição de harmonia e 
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sentimentos humanitários, nem sempre expressos nas instituições, mas 

essenciais ao modo de ser da sociedade brasileira - tradição e sentimentos, 

portanto, perfeitamente sintonizados com a massa de consciência global e 

adequados à nova organização da era pós-tecnológica. 

No entanto, mesmo o Brasil,  que, por essas e outras razões, pode mover 

vontades políticas, isoladamente pouco representa. Cresce, porém, sua 

dimensão, na medida em que possa somar com outros países de iguais 

potencialidades, ou potencialidades complementares. Na Ásia, por exemplo, a 

China e a Índia, especialmente, com seu enorme mercado, que se aproxima de 

3 bilhões de pessoas - quase metade da população do Planeta - sua cultura 

milenar, seu valores alternativos, suas carências a serem supridas e suas 

potencialidades oferecidas ao mundo. Na Ásia, ainda, o mundo árabe, suas 

culturas, crenças e tradições, complementares pelo petróleo, elemento 

absolutamente importante para a transição. 

É preciso considerar, enfim, a Austrália, a África do Sul, a Nigéria e países 

emergentes da América, como o México e a Argentina, entre outros. Esse 

conjunto de países, entre os quais alguns passos de aproximação política e 

comercial já foram dados, podem ampliar estratégias de cooperação recíproca 

e apoio mútuo, suprindo complementaridades e fortalecendo parcerias num 

caminho alternativo ao dólar, à especulação e à exclusão que os oprime. Uma 

nova União Européia, dos países emergentes? Não é bem isto que se propõe, 

porque não se trata de um novo bloco para competir, mas de uma estratégia de 

cooperação em favor de uma nova civilização. Também não uma nova ALCA, 

para consolidar o apoio dos oprimidos aos que os exploram. 

É preciso considerar que esses países somam 2/3 da população do 

Planeta. Seu maior mercado mundial, independentemente de suas condições 

de renda, possui a maior reserva de áreas produtivas; abriga a maior reserva de 

biodiversidade, representando recursos da fauna e da flora inexistentes no 

primeiro mundo. As mesmas considerações valem em relação às águas, aos 

territórios produtivos, aos minerais, estratégicos ou não, ao meio ambiente. 

Enfim, é desse mundo emergente que se pode garantir um caminho estratégico 

para a passagem à nova civilização da era pós-tecnológica.  

É preciso considerar que este não é um mundo pobre, mas um mundo 

reduzido à pobreza, pelos colonialismos do passado e pela permanência de 
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uma ordem mundial não compatível com aos avanços tecnológicos e com o 

estágio do processo de evolução a que chegou a espécie humana. 

No caminho desse acordo existem dificuldades de toda espécie: de ordem 

de interesses, que continuarão presentes; de ordem histórica, cultural ou 

ideológica; de tradições, usos e costumes diferentes e, às vezes, conflitantes. 

Mas veja-se o caso da União Européia que, ainda no último século, se 

digladiava em duas guerras mundiais e, hoje, foi capaz de unir-se com laços 

econômicos e políticos, respeitadas a individualidade, a diversidade cultural e 

outras características de uma sociedade plural cooperativa e solidária.  

Também, não há como ignorar que esta mudança não acontecerá hoje, 

num dia. Mas é preciso começar, com urgência, a pensar o futuro e começar a 

caminhar de forma eficaz nesse rumo. Como afirma o provérbio chinês – uma 

caminhada de mil passos começa pelo primeiro passo. Digamos que alguns 

passos foram dados, outros estão sendo dados, mas há muitos passos a dar 

até que se construa a civilização pós-tecnológica, onde prevaleça: 

- a participação, fruto da desconcentração dos bens de toda ordem, que 

promova a inclusão e o acesso, ao invés da exclusão; 

- a solidariedade, fruto da cooperação, que produz a harmonia, o equilíbrio 

e segurança; 

- a paz, fruto da participação e da solidariedade, caminho ou etapa que 

antecede o amor - o amor que move o céu e todas as estrelas, na visão 

de Dante Alighieri, amorizando o mundo, na visão antropológica de 

Teilhard de Chardin, o amor resumindo tudo, a lei e os profetas conforme 

a ética de Jesus Cristo. 

 

Sei que essas não são expressões econométricas e nem são perspectivas 

significativas diante da pretensa ciência reducionista, que traduz realidades 

complexas em equações simples, ou simplistas, e realidades plenas ou 

absolutas em visões parciais e pequenas da realidade. 

Mas a realidade é muito maior, apesar desses que não sabem de onde 

vêm nem para onde vão, enredados em seu próprio - e perigoso, “non sense”. 

Perigoso para si mesmos, para a sociedade, para a espécie humana e, para o 

Planeta, a casa e habitação dos homens. 
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 Mecanismos de cooperação e inclusão. 

 

As parcerias entre os países emergentes, que poderão ampliar-se para 

outros países, consideradas razões de ordem política e estratégica, poderiam 

promover a criação de fundos mútuos de solidariedade e cooperação, com 

vistas a promover projetos e processos de desenvolvimento com maior 

autonomia, maior aproveitamento de potencialidades e valores locais, 

transferência e difusão de tecnologias e outros insumos, fazendo funcionar 

efetivamente instrumentos solidários e cooperativos, ao invés de ficarem 

dependentes de mecanismos que lhes impõem políticas recessivas e lhes 

sugam as frágeis economias através de encargos extorsivos e insuportáveis. 

Podem citar se, a título de exemplo, alguns desses mecanismos. Aliás, 

dentre eles alguns já foram propostos, e outros são até existentes, mas sem a 

dimensão, os propósitos, ou os pressupostos conceituais que   lhes possam  

conferir a eficácia necessária, como instrumentos de transição para a nova 

sociedade, a civilização pós-tecnológica. 

 Um fundo mundial para a alimentação, destinado à produção de 

alimentos e sua distribuição financiada, ou por troca, ou através de 

outros mecanismos, inclusive a fundo perdido, para o mundo faminto. O 

mundo, nesta perspectiva, poderia crescer em alimentos ao invés de 

crescer em armas, por exemplo. 

 Um fundo mundial para a água, destinado à preservação e ao uso 

sustentável dos recursos hídricos do Planeta, inclusive para programas 

de saneamento e abastecimento sobretudo em países mais pobres, 

eliminando uma das causas da doença e da miséria que os afeta. 

 Um fundo mundial para o meio ambiente, unificando várias iniciativas 

existentes ou propostas, entre elas o comércio de oxigênio, e ou o 

pagamento de royalties, ou taxas pela preservação de reservas 

ambientais. 

 Um fundo mundial para a alfabetização, a difusão do conhecimento e 

das formas de comunicação, desenvolvimento e acesso a tecnologias 

apropriadas. 
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 Enfim, um fundo mundial de emergência, destinado a atender e 

promover grupos ou nações em situações especiais, a de extrema 

carência, que garantissem a todos, independentemente de qualquer 

razão ou argumento, o mínimo necessário para a sobrevivência e 

promoção das condições minimamente humanas de vida.  

Poder-se-ia, ainda imaginar um banco mundial e cooperativo de 

investimento, ou de desenvolvimento dos países pobres - uma alternativa ao 

FMI – que, ao invés de impor políticas geralmente espoliativas e recessivas, 

apoiasse políticas voltadas ao aproveitamento de recursos e ao 

desenvolvimento de potencialidades locais. 

Esses Fundos se viabilizariam pela iniciativa dos pobres, ou dos 

emergentes, mesmo que a eles resistissem os ricos e donos do poder, porque a 

questão é de recursos, sim, mas acima dos recursos, é de consciência e de 

opção pela cooperação e pela solidariedade. 

 

2.6 – DELINEAMENTO ÉTICO – JURÍDICO DA ORDEM PÓS- 

TECNOLÓGICA. 

  

 A ética, a prática e o direito. 

 

Enfim, é importante considerar que, nessa transição, deve haver uma 

ligação inseparável entre a ética, a prática e o direito. 

A essa altura cabe lembrar a análise inicial, segundo a qual estamos 

vivendo o momento de uma passagem civilizatória e temos, em conseqüência, 

nesta geração, a oportunidade de construir uma nova ordem social, uma nova 

sociedade ou a civilização a era pós-tecnológica, que trouxe, entre outras novas 

realidades, a globalização. Nesse novo mundo globalizado, as dimensões locais 

se transformam, ou podem assumir, rapidamente, dimensões absolutas. Já não 

há muito sentido em pensar, em uma ordem local, ou nacional, sem sua 

inserção na realidade globalizada. 

Os fundamentos propostos para esta nova ordem, sob o aspecto ético, 

podem resumir-se, como vimos, nos conceitos de participação e solidariedade. 

Esses conceitos resumem as aspirações essenciais, latentes ou expressas na 

massa de consciência, em contínuo crescimento no mundo. O conteúdo 
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essencial da massa de consciência se evidencia nas crescentes manifestações 

em favor da paz, da solidariedade, da participação, da inclusão, do pluralismo e 

da liberdade, em oposição à guerra, ao conflito, à competição, à concentração, 

à exclusão e aos monopólios totalitários.  

Essas dimensões, no entanto, enquanto permanecerem apenas em sua 

dimensão ética, não farão acontecer a mudança civilizatória. Como vimos, elas 

encontram seu conteúdo prático, sua forma de viabilizar-se concretamente, nos 

instrumentos operacionais da desconcentração e da cooperação.  

No entanto, para que isto ocorra, é necessário entender com clareza a 

noção de conceito ético. É necessário, também e em decorrência, que se 

delineie um novo direito – expressão do conceito ético essencial, capaz de 

regular, além das novas questões trazidas por esse mundo transformado, os 

fundamentos da participação e da solidariedade - ou da desconcentração-  e da 

cooperação, dando-lhes conteúdo e forma jurídica, pois são as instituições 

jurídicas que organizam e expressam a estrutura e as relações da sociedade 

organizada. 

 

 

 Conteúdos da ética essencial. 

 

Retorno à Revolução do Terceiro Milênio. O livro define, inicialmente, a 

ética como a expressão da conformidade entre a realidade e a natureza do ser 

e suas relações. Define, em seguida, o direito como a expressão, ou a 

explicitação jurídica dessa conformidade Nesta perspectiva, a questão do 

delineamento da ordem jurídica – portanto da expressão da sociedade ética ou 

participativa e solidária, é elaborada no livro como abaixo se transcreve, 

inseridas pequenas modificações ou acréscimos que não alteram, mas apenas 

complementam os conteúdos já propostos.  

Os fundamentos éticos da participação e da solidariedade, 

operacionalizados concretamente através dos instrumentos e mecanismos da 

desconcentração e da cooperação, devem inspirar instrumentos capazes de 

transforma e conduzir a sociedade em conformidade com sua natureza, isto é, 

como organização que expresse a condição humana, pois estamos falando em 

sociedade de homens, sociedades humanas, e não de contabilidade, lucro, 
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moeda ou mercados. É neste sentido que os instrumentos operacionais não 

podem se contrapor às dimensões éticas, ou seja, à sua conformidade com 

natureza do homem e de sua organização em sociedade, ou ignora-las. O 

oposto seria incorrer no mesmo equívoco do modelo atual, da concentração e 

da exclusão, contrariando a natureza do homem vivendo e evoluindo em 

sociedade. Isto seria essencialmente antiético. 

       Por esta razão, os instrumentos operacionais propostos são coerentes, 

enquanto se conformam ao conteúdo ético do processo humano: 

- a desconcentração expressa o conteúdo ético na participação, 

direito essencial decorrente da natureza humana; 

- a cooperação, expressa o conteúdo ético da solidariedade, 

decorrente dos laços de união, complementaridade e atração 

que levam ao amor; 

- a sociedade humanizada, ou o processo humano, enfim, 

conformados a esses conteúdos essenciais, produz o equilíbrio 

social, ou a harmonia, e a segurança estrutural, que geram ou 

que produzem a paz.  

 

Não há como deixar de referir esta visão essencial, ou ética, à perspectiva 

antropológica proposta por Theilhard de Chardin, para dizer que todos esses 

elementos têm na amorização do mundo, a essência de seu conteúdo, o amor 

que permite a superação de tudo o que separa a ganância, a competição, a 

concentração, a exclusão, o conflito, o ódio, a guerra, enfim, e todo o desfile 

das bestas do apocalipse que ameaçam o mundo, com base na dimensão 

absoluta, ou global, do poder da tecnologia.  

Todo o reducionismo há de julgar pouco científico inserir o amor como 

instrumento e componente da organização social. O reducionismo, que reduz o 

homem a uma peça da máquina, não percebe o quanto é anticientifico analisar 

o corpo sem a presença do sangue que o vivifica, ou a natureza, sem a seiva 

que a alimenta. Ou deixar de ver, por pouco que seja, alem das aparências.   

Conclui-se, assim, que a humanização do mundo só se viabiliza à medida 

que se superem os instintos primários, substituindo-os por uma nova visão de 

valores que representam as aspirações ou a consciência da sociedade, sua 

alma essencial, expressão de toda a natureza. 
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Prossegue A Revolução do Terceiro Milênio: 

“De outro lado, não se pode imaginar que a amorização do mundo possa 

ser construída dentro de uma perspectiva meramente ética - que poderia ser 

acusada de alienada, ou alienante. 

Na verdade, os conceitos e os instrumentos em favor da sociedade 

humanizada devem também inspirar, além dos instrumentos operacionais, 

instrumentos de ordem jurídica adequados à organização da nova sociedade, 

instrumentos que, necessariamente, devem embasar-se na ética essencial, e 

torná-la, desta forma, critério de sua ordenação. 

A ética, assim entendida como adequada conformação dos 

comportamentos ou das estruturas da organização social à natureza do ser 

humano e de suas relações (por isto essencial), constitui mais do que nunca 

uma imposição de sobrevivência do processo nesse mundo complexo a que 

chegou a evolução humana,. Ética consistente, porque essencial, diferente da 

moral ou do moralismo, fruto das ideologias, dos usos e costumes, ou das 

modas do momento e do lugar, e, às vezes,  até instrumento de diminuição das 

dimensões humanas, por simplesmente embasar-se em meros preconceitos. 

É para essa realidade complexa, para essas exigências ou essas 

aspirações dos homens, às vezes difusas, contraditórias, e, eventualmente, até 

equivocadas, que se faz necessário buscar respostas adequadas, inserindo nas 

instituições os novos valores, aqueles que viabilizam a nova sociedade, os 

valores  da civilização pós - tecnológica.” 

É esta a dimensão essencial da revolução do terceiro milênio.  

 

 O conteúdo do direito na era pós – tecnológica. 

 

- A Revolução do Terceiro Milênio prossegue propondo uma nova 

perspectiva jurídica, embasada numa linha de direito adequada à revolução 

tecnológica e seus efeitos, e coerente com a sociedade humanizada. Este novo 

direito deverá constituir a forma como os valores sociais, os fundamentos da 

nova sociedade e seus instrumentos operacionais, ou seja, a ética essencial e 

sua evolução, são transformados em norma jurídica, em leis e instituições, 

caracterizando a nova organização da sociedade e seu funcionamento.  
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“Se os valores e a ética evoluem, e se evoluem coerentemente com sua 

natureza, uma das características necessárias ao novo direito - às novas 

normas jurídicas -  está em sua capacidade de inserir continuamente, e de 

forma dinâmica, nas instituições e nos comportamentos, os valores ou a ética 

essencial, para que os valores e as normas que os regulam não venham 

transformar-se, simplesmente, ao sabor das mudanças tecnológicas, ou dos 

condicionamentos que ela impõe, ou dos interesses dos que dominam os 

sistemas.  

O novo direito, portanto, adequado à realidade pós – tecnológica e 

comprometido com o rumo da evolução ética da sociedade, suas instituições e 

seus comportamentos, deve ter como objetivo tornar as instituições e os 

procedimentos continuamente adequados à natureza do processo e dos 

elementos que o compõem:  o homem e a sociedade. 

Esta perspectiva implica uma revisão conceitual, e, sobretudo, prática, do 

direito chamado positivo, no sentido de que deixe de ser, predominantemente, 

um instrumento de estratificação de valores, usos e costumes, para 

transformar-se em instrumento de ordenação dos processos de mudança, ou de 

transformação. Isto, para que se mantenha a ética essencial e se busquem os  

caminhos da construção da sociedade, verdadeiramente humana, minimamente 

harmônica e, por isto, sustentável. De acordo com a importância e a velocidade 

que assume o processo social, o novo direito deve instrumentar-se com 

capacidade adequada para ordenar as coisas novas e definir as linhas e os 

limites dessas coisas e de suas relações. Com isso reordenará os resultados da 

mudança, para que a organização e a convivência humana ocorram como 

expressão da natureza mesma das coisas e do seu processo em contínua 

mudança. É necessário conceber o direito como em permanente evolução, ao 

ordenar a realidade,  já que  ela mesma – a realidade, está em permanente 

evolução. Se não se conseguir criar esse novo direito, a oposição entre o direito 

e a realidade, ou a natureza das coisas, se constituirá em mais um instrumento 

em favor da ruptura. 

- Isto quer dizer que os fundamentos da organização social pós – 

tecnológica, a desconcentração e a cooperação, e os conseqüentes direitos à 

participação e o dever da solidariedade devem ser transformados em princípios 
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jurídicos ordenadores do processo de transição civilizatória, que estamos 

vivendo, e da nova sociedade decorrente desse processo. 

 

 Conteúdo jurídico da participação e da solidariedade. 

 

A transformação de princípios éticos em princípios jurídicos permite 

algumas considerações finais sobre a questão da solidariedade (o componente 

ético da cooperação) e da participação (o componente ético da 

desconcentração). 

Em relação ao conceito de solidariedade, pode-se fazer um paralelo entre 

o que ocorre hoje e o que, em épocas remotas, ocorria em relação ao conceito 

de justiça. A justiça constituía um preceito ligado mais à virtude, do que ao 

direito, ou à lei.  

O cidadão não era obrigado a ser justo. O mais forte podia oprimir, 

escravizar, até matar o mais fraco. Os códigos, em geral, admitiam isto que hoje 

seria inadmissível: a lei e o direito do mais forte prevalecendo sobre o mais 

fraco, ou sobre a noção da justiça. 

Nesta concepção, a justiça era uma virtude, e o homem justo era 

reconhecido como virtuoso, respeitado por isto - por ser virtuoso, por sua 

comunidade. 

Esta concepção da justiça de então, equivalia, de certa forma, à 

concepção que se tem hoje da solidariedade. A solidariedade, mais do que 

objeto da lei, é considerada apenas virtude. A lei não obriga ninguém a ser 

solidário, embora, às vezes, decisões judiciais invoquem o dever de 

solidariedade como exigência inerente à plenitude da justiça.  

Não basta, entretanto, que o cidadão solidário, como outrora o justo, seja 

considerado virtuoso e possa ser louvado por sua virtude. 

É preciso que a solidariedade se imponha como norma jurídica, 

envolvendo as relações das pessoas, das organizações e dos países, porque 

nas condições do absoluto poder da tecnologia, capaz de concentrar tudo, só a 

solidariedade permitirá realizar justiça. 

A globalização, a interdependência, a imensa distância que vai entre os 

que detêm a riqueza, e, portanto, o poder e a tecnologia, em relação às legiões 

de excluídos, impõe esse avanço nas instituições jurídicas, como forma de 
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viabilizar a sociedade minimamente equilibrada e conseqüentemente 

sustentável. 

Considerações semelhantes podem ser aplicadas ao conceito de 

participação, contrapartida ética da desconcentração.  

Sendo a participação um direito universal, ela deve, como a solidariedade, 

além de inspirar mecanismos operacionais, transformar-se em normas jurídicas 

que garantam seu exercício, ou seja, garantam o acesso universal à 

participação. Sendo não só a propriedade, seja de bens, do poder ou do 

conhecimento, um direito, mas sendo também um direito à participação, é 

necessário que esse princípio, em grandes linhas já reconhecido como um 

direito social, gere conseqüências, mesmo que afetando o direito de 

propriedade, o qual  poderá e deverá ser limitado, em função do direito à 

participação, sempre que esta limitação seja necessária. 

A universalidade da participação se refere ao conjunto dos componentes 

da sociedade, das pessoas que a compõem e das diversas dimensões da vida 

societária. Não se trata apenas da participação na renda, ou nos bens 

materiais; trata-se do acesso, também, aos bens culturais, à participação 

política, às relações de convivência, à qualidade de vida, enfim, a todas as 

dimensões que constituem o homem e suas circunstâncias, como expressava 

Ortega e Gasset. 

Inclui, especificamente, o direito à participação nos avanços da tecnologia 

– sobre os quais deve prevalecer também o princípio de sua função social como 

instrumento essencial de promover a participação das pessoas nos processos. 

O mesmo direito das pessoas à participação se estende aos grupos e aos 

países,  para que o equilíbrio se restabeleça globalmente, na sociedade. 

De outra parte e em contrapartida, é necessário ampliar e fortalecer as 

normas jurídicas, em âmbito nacional e internacional, contra os mecanismos de 

concentração. 

A legislação atual reprime de forma relativa, os monopólios e outros 

procedimentos semelhantes. É muito pouco. Não se trata apenas de garantir 

certa concorrência entre os que estão mais fortemente no mercado, de acordo 

com os princípios do liberalismo, ou do livre mercado, uma espécie de garantia 

de interesses. Trata-se, efetivamente, de garantir a universalização da 
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participação, princípio que vai muito além do que garantir a concorrência do 

mercado. 

Esta é a outra dimensão da revolução, que falta fazer, para dar viabilidade 

à nova civilização, a civilização da era pós –tecnológica. 

  

3 - O CAMINHO DA AMORIZAÇÃO.  

  

Desconcentração e participação; cooperação e solidariedade; participação e 

solidariedade gerando a harmonia e a sustentabilidade – a segurança e a paz. 

Da mesma forma como a desconcentração encontra na participação seu 

componente ético, e a cooperação o encontra na solidariedade, a participação e 

a solidariedade constituem os fatores de harmonia e equilíbrio da sociedade e, 

conseqüentemente, da sustentabilidade, da segurança e da paz , ou seja, o 

caminho para a civilização amorada. Harmonia e paz de cada um consigo 

mesmo, na relação entre as pessoas, na relação entre os povos e as nações.  

Isto é possível?  

Não só é possível, mas inevitável, porque este é o caminho que explica a 

harmonia do universo e da natureza e, portanto, também o caminho da 

evolução da espécie humana. Este, por certo, não será interrompido por 

aqueles que negam ou ignoram sua natureza e seu processo, condicionados 

por valores e conceitos de estágios anteriores do mesmo processo, nesta longa 

e, às vezes, difícil escalada. 

 Esses não têm conseguido libertar-se dos tradicionais condicionamentos, 

originados da era pré-tecnológica, com seus equívocos essenciais - o “homo 

oeconômicus” ou o “homo hominis lupus”. Tal concepção reducionista, que 

tenta sobreviver, se expressa nas teorias do lucro, da acumulação e da 

concentração sem limites, erigindo esses fatores como essência da natureza e 

objetivo do homem, determinantes da organização social e das atividades 

humanas. Tal concepção já não é compatível, e nem sustentável, com a era 

pós- tecnológica, onde o homem se tornou capaz de dominar a natureza e 

destruí-la, ou se tornou capaz de dominar os outros homens e destruí-los, 

podendo tornar-se o novo flagelo da humanidade. Em contrapartida, com os 

mesmos meios e com o uso adequado da tecnologia, poderá também construir 
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a nova civilização e promover a realização, a plena realização humana, a 

continuidade  do processo civilizatório e da evolução humana.  

Para isto, a mesma tecnologia permite ao homem dominar a natureza, não 

para destruí-la, mas para transformá-la em parceira de seus processos, como 

permite também que os processos de competição, concentração e exclusão 

sejam substituídos pela cooperação, pela multiplicação de alternativas e pela 

desconcentração, gerando a participação e a solidariedade, ou seja, o 

pluralismo e a liberdade, vocação do homem, como decorre da visão 

antropológica proposta. 

Isto acontecerá, porque é este o sentido da evolução humana. Quando e 

como acontecerá, ou que preço a humanidade deverá pagar para chegar a 

esse estágio, vai depender da quanta resistência se opuser à transformação ou, 

em outra perspectiva, da capacidade que o homem exercitar em favor da 

mudança. 

É neste sentido que se pode entender a expressão de Teilhard de 

Chardin, já citado,  ao referir-se ao amor como o estofo que embasa toda a 

natureza e seu processo de evolução. Construir a sociedade – parcela que é 

da natureza, de acordo com este estofo, significa amorizar o mundo. 

Por que não pode o amor sustentar o homem, suas estruturas, relações e 

atitudes e organizar a sociedade como seu componente essencial, se é o “amor 

que move o céu e todas as estrelas”? Volto a citar Dante Alighieri, porque o 

poeta percebeu e expressou, a seu modo, uma verdade absolutamente 

cientifica. Considerado o amor, como o consideramos, a complementaridade e 

a atração entre todos os seres, complementaridade e atração que, nos seres 

inanimados, pode chamar-se gravidade ou gravitação,  e que, na vida animal, 

pode chamar-se reação orgânica, ou instinto, mas só no homem toma a 

dimensão do amor, por causa da consciência, ou da liberdade.  

Assim como não é possível tirar dos corpos celestes a gravitação e de 

todos os corpos a gravidade, da mesma forma como não é possível tirar dos 

seres vivos seus sistemas orgânicos e o instinto que os preserva, assim não dá 

de tirar dos homens, e de suas relações, o amor – o amor que move o céu e 

todas as estrelas, sem que se pague o preço equivalente por esse erro 

essencial. 
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O mesmo sentido absoluto do amor se encontra em Jesus Cristo, ao 

ensinar que “o amor resume toda a lei e os profetas“. É preciso considerar 

que Jesus Cristo criou no mundo uma civilização com base no amor, e há no 

mundo 2 bilhões de cristãos, seus seguidores, afora outro tanto de seguidores 

de outros líderes ou iluminados da espécie humana que, de outras formas, e 

cada um à sua forma, têm intuído e ensinado a mesma visão do mundo e do 

homem; forma, enfim, como o percebem também os místicos de todas as 

correntes, os metafísicos e, cada vez mais, os cientistas no campo da física, da 

natureza, e do homem,  em sua busca de entender o homem em sua essência, 

no universo e em suas circunstâncias. 

Esta percepção ocorre cada vez mais intensamente no campo da intuição, 

da filosofia e da ciência experimental. 

Por que só os que dirigem os sistemas, os “práticos” e os especialistas 

que vêm o mundo pequeno, no tamanho de sua ótica, ou de seus interesses, 

hão de ver o mundo de forma simplista, incapazes de operacionalizá-lo de 

acordo com sua natureza e sua integralidade, e só capazes de trabalhar em 

função da concentração e da exclusão, gerando a desarmonia, o desequilíbrio e 

a insustentabilidade? 

Fulton J. Sheen, bispo de Nova York, já na década de 50, no século 

passado, entendia que o micro-cosmo - o mundo dos homens,  constituía 

apenas um reflexo do macrocosmos*, e vice-versa.  

A gravitação universal, a gravidade, os ciclos e sistemas da natureza, tudo 

funciona por atração e complementaridade, seja mecânica, biológica ou 

instintiva. Por que não pode o mundo dos homens funcionar pela cooperação, 

pela participação, pela solidariedade e pelo amor, que constituem simplesmente 

a forma consciente da atração e da complementaridade?  

________________ 

* Sheen J. Fulton – O Mistério do Amor – Agir Editor – 1955. 

No entanto, porque nenhuma coisa finita é perfeita, este equilíbrio, ou 

harmonia (ou paz), podem ser quebrados, e a natureza paga preços elevados 

cada vez que os quebra. Por causa da liberdade, ou de seu uso equivocado, 

esta quebra pode afetar os homens muito mais e de forma mais grave do que 

são afetadas as outras coisas da natureza. 
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Assim o funcionamento das organizações humanas, enquanto parte dessa 

finitude, jamais será perfeito, e haverá rupturas. Como a natureza, de que é 

parte, o homem pagará o preço pelas rupturas que fizer, ou permitir que 

aconteçam. Mas a organização, a estrutura e a essência do processo não 

podem ser construídas pelos fatores de ruptura. O preço deste equívoco poderá 

ser absoluto, na dimensão da tecnologia da nova era, se o homem não for 

capaz de entender-se e construir –se a si mesmo e suas circunstâncias, e o  

seu meio -  a natureza, de que é parte. 

 Por causa do uso equivocado da liberdade, confundida com a complexidade 

desordenada - o caos, o homem tem-se se afastado dos homens mais do que 

se tem afastado dele, eventualmente, a natureza, esta pré – determinada em 

seus processos. Qualquer efeito contrário remete à abordagem  ordenada da 

complexidade – a harmonia. 

         Amorizar o mundo ou a sociedade significa, pois, repor o homem e a 

organização humana em sintonia com o universo, integrado em si mesmo e 

com os outros homens. 

Este afastamento, se não for revertido com a velocidade do processo e a 

globalização, ou seja, a dimensão absoluta da tecnologia, ameaça levar o 

processo a alguma forma de ruptura, muito mais grave do que qualquer outra 

ruptura ocorrida no passado e pela qual o homem poderá pagar um preço 

elevadíssimo, talvez como pagaram os dinossauros, há milhões de anos, num 

cataclisma cósmico que os eliminou da história. 

No entanto, a liberdade existe no homem por causa da consciência, e a 

consciência permite o uso da liberdade para minimizar os equívocos e as 

distorções, e não para exacerbá-las. Permite também refazer a rota e retomar o 

caminho. Este é o espaço da liberdade, como estágio da evolução civilizatória e 

no qual hão de se fortalecer os laços do amor, que deve sustentar e mover, 

invisível e sustentavelmente, os homens, a sociedade e as nações, da 

mesma forma como, invisível e sustentavelmente – estofo do universo 

“movem o céu e todas as estrelas”. 

Alguns hão de considerar essa proposta confusa, porque mistura o micro e 

o macro, porque acolhe uma visão que pode ser considerada, por uns ou por 

outros, mística (intuitiva), filosófica (metafísica) ou prática (ou experimental) e 

isto já foi comentado. 
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Mas não é a natureza múltipla em suas partes e holística em seu todo? 

Por que só a visão do homem e da sociedade não pode ser múltipla e holística, 

mas há de ser sempre reducionista, simplificando as coisas complexas que a 

constituem? 

A ciência oficial ou a segmentação da realidade, como método de análise, 

é legitima. Quando, porém, o método se transforma em realidade, distorcendo-

a, dividindo o que é indivisível (a não ser como método), acaba criando 

monstros, ou monstruosidades de toda espécie. É o que fazem os que rejeitam, 

ou desconhecem a visão global, holística, ou essencial da realidade. 

Haverá resistências a essa abordagem, porque  é diferente em relação ao 

mundo e à perspectiva de ser e conviver dos homens. É considerada a 

essência, a natureza,  e é voltada para o futuro e não para o passado, embora o 

considere, o passado, como causa, ou processo. A sociedade tem pago, vem 

pagando e pagará um preço muito maior,  se não entender a natureza, o 

processo e a causa, e continuar resistindo à mudança, ou à evolução, em sua 

dimensão de salto civilizatório.  

No entanto, este salto é a vocação da espécie humana. Vocação 

especialmente forte e inadiável neste limiar da nova era, que se impõe como 

conseqüência do salto tecnológico e do momento a que chegou a história da 

evolução humana. 

É preciso entender, enfim, que a sociedade participativa e solidária, ou o mundo 

amorizado – a civilização pós-tecnológica -  não constitui um lugar de chegar, o ponto 

final do processo, mas apenas um passo a mais no caminho que levará o homem e o 

mundo que o rodeia, como uma seta lançada do ponto Alfa ao ponto Omega, à plenitude 

de sua realização. 
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