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INTRODUÇÃO 

Este trabalho faz uma análise crítica da vida social, político-econômica e sócio-

cultural da atualidade. Questiona até quando o planeta suportará as atuais agressões 

sofridas em nome do desenvolvimento e do progresso que, através da ciência e da 

tecnologia, está exaurindo os recursos naturais para beneficiar uma pequena e privilegiada 

parcela da humanidade, em detrimento da maioria absoluta. Para tanto procura identificar a 

origem, a etimologia e os contrastes da globalização. Faz uma análise dos organismos 

multilaterais, das grandes empresas e corporações mundiais, das ONGs e dos Estados 

nacionais. 

A comunicação por satélite iniciada no final da década de 1960; a crise do petróleo 

de 1973 e a respectiva onda negativa que atingiu o capitalismo, estendendo-se até o final 

da década de 1980, decretando o fim do keynesianismo e a volta do neoliberalismo de 

Adam Smith; a popularização dos computadores; o progressivo avanço das 

telecomunicações e dos transportes nas décadas de 1980/90, são os pontos chaves da 

nova era, da globalização, que serão analisados. 

O deslocamento de enorme quantidade de capital, a definição de uma única 

potência econômica cultural e militar mundial, a ideologia de privatizações e 

desregulamentação da economia, novas formas sociais de trabalho, a formação de blocos 

mundiais, a proliferação das ONGs, o monopólio da mídia internacional, a tecnificação do 

espaço rural e a desumanização do espaço urbano são características básicas da 

globalização. 

Uma retrospectiva às guerras do final do século XIX e de todo o século XX foi 

necessária para se entender as novas modalidades de guerras, guerrilhas, conflitos e 

terrorismos baseados no uso da ciência e da tecnologia e que matam milhões de seres 

humanos. Matanças que, pela ação da mídia internacionalmente controlada, se tornaram 

aceitáveis, toleráveis, divertidas até. Na Guerra Civil do Congo, no final da década de 1990, 

morreram três milhões de africanos negros, pobres; miseráveis na maioria, com a 

conivência e o silêncio mundiais. A mídia divulga que as epidemias virulentas espalhadas 
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pelo mundo advêm da África, logo se aceita de bom grado que africanos morram, assim a 

humanidade fica “mais limpa” e mais “branca”!.     No fatídico onze 

de setembro, foram menos de quatro mil seres humanos mortos e duas luxuosas torres 

destruídas – não se deve aceitar essa tragédia como não sendo horrorosa e cruel – o 

mundo, da mídia, continua a se lamentar e a buscar vingança contra esse atentado. 

Duzentos e cinqüenta mil cidadãos na fila do disputadíssimo concurso para gari, no 

Rio de Janeiro, a mídia alardeia o fato, humilhando a todos. A profissão de gari é digna, 

não se discute, mas tamanha disputa e divulgação ecoa como um recado ameaçador do 

grande capital, que está tornando todos reféns do emprego, inclusive o Estado neo-

ortodoxo.      Neste trabalho evitou-se emitir juízo-de-valor, o 

que nem sempre foi possível. Além do mais, sabe-se que não há isenção entre 

pesquisador e pesquisa, entre cientista e ciência; embora, sabe-se que essa pretensiosa 

isenção tem feito do cientista um mito. Um mito “inquestionável”.     Os 

embasamentos foram apresentados conforme argumentos, contestações e confrontações 

cientificamente estabelecidas por diversos teóricos, de diversas épocas, no ramo da 

Filosofia, da Sociologia, da História, da Geografia, da Economia etc., além de teses, 

monografias, artigos, seminários e palestras apresentados por professores, mestres e 

doutores em atuação nas áreas de ciências sociais e humanas de diversas universidades 

brasileiras, como UESB, UNICAMP, UFF, USP, UCAM, UNIFCS, UNASP, UFRN, PUC/SP, 

PUC/RJ, UFMA, UNEB, UEFS, UCSAL, UFBA, UESC e das Universidades da Espanha e 

da Suécia. 

O método dedutivo serviu de principal parâmetro, embora concordando, em parte, 

com Karl Popper apud Alves (2003, p.150) quando afirma que: “não existe aquilo que 

poderíamos chamar de um método lógico para ter novas idéias” ou quando Paul Feyrabend 

(Op.cit.,p.151) afirma: “[...] Descobrimos que não existe uma única regra, por mais plausível 

que pareça, por mais alicerçada sobre a epistemologia, que não seja desrespeitada numa 

ou noutra ocasião”.   

 GLOBALIZAÇÃO: A SÓCIO-ESPACIALIZAÇÃO EM ESCLA PLANETÁRIA 

 Na tentativa de se compreender as profundas mudanças produzidas pelas 

combinações entre a extraordinária inovação tecnológica e a expansão mundial das 

grandes empresas o tema globalização, que vem sendo colocado em evidência nos 

meios de comunicação, está sendo estudado pelas ciências sociais do mundo inteiro. 

Está presente nos debates e nas conferências dos organismos multilaterais. As 

abordagens, conceituações e denominações são várias, porém aqui considerar-se-á a 

globalização como balizadora, fio temático, elemento a ser considerado na análise da 

sócio-espacialização mundial.         
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   O discurso oficial diz tratar-se de uma nova etapa, era ou ordem 

internacional no desenvolvimento do capitalismo. Uma reorganização do mercado, com 

eliminação de fronteiras e a supremacia do livre comércio.   

Para Fernandes (1997, p.32) essa nova etapa da humanidade chama-se 

globalização e é um novo processo mundial que envolve todos os setores da sociedade, 

não só a economia. Trata-se de um sistema global sustentado pela rigorosa e perversa 

doutrina dos organismos multilaterais, Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco 

Mundial (BM), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização das Nações 

Unidas (ONU), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), Organização dos Estados Americanos (OEA), Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), 

Grupo dos Sete (G-7), Anistia Internacional, Comunidade Britânica, Cruz Vermelha, 

Grupo de Rio, etc. A legitimação dessa doutrina pelo capitalismo neoliberal se deu pela 

promessa de beneficiar todas as nações, gerando uma expansão econômica mundial 

capaz de beneficiar todas as pessoas, até as mais pobres. 

Apenas em poucas décadas de vigor das novas regras econômicas, do mundo 

globalizado, o que se vê é a concentração da riqueza mundial atingindo um patamar 

nunca antes imaginado. Essa concentração de riqueza e poder está causando a 

desintegração social, a banalização da democracia, a deteriorização do meio ambiente, 

a proliferação de doenças e da fome, agravando, enfim, a pobreza e a miséria.  

     O deslocamento do capital, para toda parte, fator 

crucial nesse processo, vem, cada vez mais, fortalecendo as grandes corporações e 

enfraquecido os Estados nacionais. Fritjof Capra2, ao pesquisar os impactos sociais e 

ecológicos da globalização, em sua mais recente obra, As Conexões Ocultas, relata que: 

só os mercados de moedas movimentam diariamente mais de dois 

trilhões de dólares [...] esses mercados contribuem 

significativamente para a incapacidade dos governos de controlar a 

política econômica. Por causa disso, assistimos recentemente a 

uma série de crises financeiras graves, no México (1994), no 

sudeste Asiático (1997), na Rússia (1998) e no Brasil (1999). As 

economias grandes, dotadas de bancos fortes, geralmente são 

capazes de suportar a turbulência financeira [...], mas a situação é 

muito menos confortável para os chamados “mercados emergentes” 

[...] alvos preferenciais para os jogadores do cassino global que 
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fazem investimentos gigantescos nos mercados emergentes mas 

retiram esses investimentos com a mesma rapidez ao menor sinal 

de enfraquecimento da economia. Quando fazem isso, 

desestabilizam as economias pequenas [...]. Para recuperar a 

confiança dos investidores, o país afligido geralmente é induzido 

pelo FMI a aumentar as taxas de juros, ao preço devastador do 

aprofundamento da recessão local. As recentes quebras de 

mercados financeiros lançaram cerca de 40 por cento da população 

mundial numa recessão profunda. 

 O abismo entre os ricos e os pobres aumentou 

significativamente, tanto no nível internacional quanto dentro de 

cada país. [...] A diferença de renda per capta entre Norte e Sul do 

globo triplicou de 5.700 dólares em 1960 para 15.000 dólares em 

1993. Dentre os habitantes da Terra, os vinte por cento mais ricos 

são donos de oitenta e cinco por cento da riqueza mundial, ao 

passo que os vinte por cento mais pobres são donos de apenas 1,4 

por cento. Só os bens das três pessoas mais ricas do mundo já 

superam o Produto Nacional Bruto de todos os países menos 

desenvolvidos, com seus 600 milhões de habitantes. Capra (2002, 

cap. 5, pp 141-155) 

Além da economia o processo de globalização é sustentado pela cultura e pelas 

demais formações espaciais. Assim os valores e identidades globais já superam os 

nacionais, formando, de acordo com Fernandes (1997, p. 32) “uma nova sociedade 

global”, com os organismos multilaterais funcionando como governo mundial. O comércio 

e os investimentos estão sendo uniformizados através de reajustes macroeconômicos da 

economia e das instituições, num processo continuado e pouco questionado. 

Para Giddens (2003) a precisão e a rapidez da comunicação por satélite, iniciada na 

década de 1960, gerou a globalização, um fenômeno novo e revolucionário, que unificou 

o mundo no final da década de 1980. “No final da década de 1980 o termo [...] 

globalização surgiu de lugar nenhum para estar em quase toda parte [...] provocando 

uma reação intelectual e seus efeitos para o bem ou para o mal afeta a todos”.  

     Uma das características assustadoras da nova e 

informatizada economia global é a capacidade de mover quantidades enormes de capital 

para qualquer parte do mundo sem o transporte físico desses valores. São quantidades 

tão significativas que seria inviável ou até impossível transportar tanta moeda para 

tantos lugares. Esses valores, moedas, são remanejados por uma espécie de 

“transmutação”, virtualidade que dá sustentação, via informática, à nova economia 
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mundial, em qualquer escala.         Essa 

agilidade virtual do capital vem desestabilizando economias tidas como imbatíveis ou 

“irrigando” e fazendo surgir nos lugares mais imagináveis, como Hong-Kong, Cingapura, 

Taiwan, Jacarta etc. novos e potentes mercados. Esse enredamento do mundo tem 

gerado um efeito “cascata” e atingido os “bolsos” individuais em todo o planeta.  

     O mundo globalizado tornou-se o mundo de uma única 

superpotência econômica, cultural e militar mundial. Nesta potência estão as sedes da 

maioria das grandes empresas, corporações e conglomerados do planeta, como também 

dos organismos multilaterais e das ONGs. Os demais países ricos tornaram aliados 

desse poder em diversas escalas hierárquicas, a exemplo do G-7/8 e da OCDE (vinte e 

quatro países), e se auto denominam países ricos do Norte. Essa desigualdade, ricos de 

um lado e pobres do outro, tem provocado, como conseqüência devastadora, o 

agravamento, nas últimas décadas, dos problemas ambientais, de segurança, saúde, 

educação, etc. Há ainda um fator extremamente violento e desumano nessa divisão: a 

sujeição por parte dos países pobres, a produtos nocivos rejeitados nos países ricos. 

Apesar do crescimento progressivo do comércio e das finanças 

mundiais, durante a última década a produtividade se viu abalada e 

a desigualdade nos EUA e o desemprego na Europa só pioraram. 

No “Terceiro Mundo” os efeitos são dez vezes piores [...] com raras 

exceções, os paises de Terceiro Mundo criam menos empregos 

após a abertura que antes. Coggiola (1997 p. 48). 

 Castells3 apud Capra (2002), em sua principal obra, A Era da Informação: defende 

a tese de que todas as principais tendências de mudanças que constituem este novo e 

confuso mundo são relacionadas entre si. 

Castells tem como objeto de estudo as revolucionárias tecnologias de informática e 

comunicação que surgiram nas três últimas décadas do século XX. Para ele a 

Revolução da Informática vem desempenhando um papel decisivo na organização da 

atividade humana. Nos negócios, na política, nos meios de comunicação e nas 

organizações não governamentais. Formando, segundo ele, a sociedade da informação 

ou sociedade de redes.    A Perestroika de Gorbatchev, a conseqüente e 

súbita dissolução da URSS e a disseminação mundial do capitalismo; a unificação do 

mundo, pela primeira vez na história, em torno de um conjunto comum de regras 

econômicas, resultaram da revolução da informática. Portanto, para Castells, assim 

como Giddens, Capra e muitos outros cientistas sociais, como também de outras áreas, 

                                                 
3 Manuel Castells é professor de sociologia da Universidade da Califórnia, sua principal obra: A Era da 
Informação: Economia, Sociedade e Cultura, para Giddens equivalente à obra de Max Weber, 
Economia e Sociedade. 
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há um consenso de que a globalização é um fenômeno novo, surgido na década de 

1970, devido à comunicação por satélite desenvolvida a partir do final da década de 

1960 e que atingiu seu auge já na década de 1990 através dos três grandes setores da 

eletrônica: os computadores, a microeletrônica e as telecomunicações, que formaram 

uma rede comum mundial, com destaque especial para a internet, característica da 

globalização. Diz Castells: 

A característica comum aos múltiplos aspectos da globalização é 

uma rede global de informática e comunicações. [...] A revolução 

das comunicações começou em nível mundial no fim da década de 

1960, quando foram lançados os primeiros satélites de órbita 

estacionária, usados para transmitir sinais entre dois pontos 

qualquer da superfície da Terra de modo quase instantâneo. 

     Depois da Segunda Guerra 

Mundial o modelo keynesiano da economia capitalista [...] teve um 

grande êxito [...] na década de 1970, porém, esse modelo atingiu 

seus limites. [...] Reagindo à crise, os governos e empresas 

ocidentais encetaram um doloroso processo de reestruturação do 

capitalismo... [...] impôs uma disciplina econômica comum aos 

países da nova economia global, através dos bancos centrais e do 

fundo Monetário Internacional. Todas essas medidas 

pressupunham, como um de seus elementos essenciais, as novas 

tecnologias de informática e comunicação. Castells apud Capra 

(2002, pp. 144,145,147). 

 

 O comércio internacional, as previsões e o processo desencadeador da 

globalização, todavia, não são recentes, como diz Altvater apud Coggiola (1997,p.43) “a 

globalização, embora prevista por Marx, não existia na sua época”. O termo globalização 

surgiu na década de 1960, quando o sociólogo canadense, Herbert Marshal McLuhan, 

usou pela primeira vez o termo “aldeia global” para designar a nova cultura que se 

formaria interligada pelo novo sistema de comunicação que se delineava. A partir de 

então globalização expressa um conjunto novo de procedimentos. É a expressão da 

ação universalmente sincronizada e controlada de todos os setores da humanidade 

sobre o planeta Terra. 

Desde os impérios coloniais mercantis que se tentaram, à força de guerras, 

monopolizar globalmente os novos mercados e consolidar uma economia capitalista 

global. No século XIX, com o desenvolvimento do telégrafo e da telefonia, o mercado se 

 7764  
 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

tornara mundial. É indiscutível que o desenvolvimento do capitalismo formou a economia 

global, porém não foi suficiente para concretizar a globalização. 

Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia 

invade todo o globo. Necessita estabelecer-se em toda parte, 

explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte. Pela 

exploração do mercado mundial a burguesia imprime um caráter 

cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Marx 

(1982, p.24) 

Comentando a previsão de Marx, Laclau (1992, p.141), acrescenta que: “Sorel foi 

claro sobre dois assuntos: que a lógica do desenvolvimento capitalista não se movia na 

direção prevista por Marx”. 

Vigevani apud Ianni (1997) vê a globalização por uma ótica quase que puramente 

econômica. Um estágio avançado das trocas internacionais entre os Estados 

mercadores do século XVII, porém, impulsionada pela ciência e tecnologia. Vigevani sita 

que a dolarização da economia em 1944, na Conferência de Bretton Woods, 

Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, na qual foram criados o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD); a vitória e a solidificação dos princípios liberais, implantados 

pelos EUA, após a II Guerra Mundial, deram início à diminuição dos Estados e a 

desregulamentação dos mercados financeiros, implantando o termo “regime 

internacional”. O novo regime foi implantado para dar respostas às necessidades 

humanas, traçando objetivos comuns para diferentes sociedades, tornando universais 

valores sociais desconhecidos e dispersos.       

 Na realidade esses valores se revelaram como uma nova forma de doutrinação, 

imposta pelas vantagens oferecidas cujas contrapartidas estão causando 

comprometimentos irreversíveis à extrema maioria.     A princípio 

a aceitação das novas regras globais foi espontânea, pelas vantagens oferecidas; a 

coerção moral, medo da exclusão e do atraso, funcionou na fase seguinte; a força físico-

repressiva e brutal já se apresenta para assegurar esses fatídicos acordos globais. 

     Esses fatores, pactuados mundialmente, debilitam os 

Estados e a democracia, legitimando novas formas superior de comando geral. 

Comando exercido pelos organismos multilaterais. Esses organismos em sincronia com 

os Estados poderosos do G-7, a tríade América do Norte, União Européia e Japão, e as 

ONGs passaram a gerir a política, a economia e os demais fatores sociais incorporados 

pelo modo de produção capitalista. 
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Apesar do nítido comprometimento, os Estados nacionais se dizem neutros, 

dissociados das corporações privadas, no sistema neoliberal global. Esse discurso não 

se fundamenta uma vez que se sabe que desde o início da era capitalista que os 

Estados concederam monopólios oficiais para as grandes companhias de navegação e 

fez as demais conexões entre empresas e os Estados mais fortes. Hoje as conexões são 

maiores. 

É altamente contraditório afirmar que o Estado é neutro quando se 

constata que três quartos do aumento da concentração de riquezas 

se devem às mudanças das leis fiscais. O Estado do liberalismo 

dogmático não é um Estado ausente, mas sim dissimulado e 

incompetente. Coggiola (1997, p. 51). 

Hoje, mais do que ontem, as grandes empresas transnacionais, usam as forças dos 

Estados mais fortes para abrir, conquistar e proteger mercados. Os próprios e poderosos 

Estados Unidos foram usados por empresas norte-americanas para forçar o Brasil, a 

China, a Índia e outros países em desenvolvimento a aprovarem a lei de patentes em 

seu favor. As empresas Raytheon e Tempson usaram as forças dos Estados Unidos e 

da França para forçarem o Brasil a aprovar o projeto SIVAM.    

  A maioria das Universidades e Faculdades particulares, indústrias, hospitais, 

bancos privados, imprensa em geral e as redes de TV em particular etc. são financiadas 

pelos Estados nacionais, que se dizem neoliberais, neutros.     

       Os agronegócios que se territorializam 

nos espaços brasileiros, para produzirem de acordo com a necessidade do mercado 

mundial, não podem deixar de ser um negócio de Estado, entre Estados e corporações, 

mediados pelas ONGs. Como se nota, muito pouco mudou do que dizia, sem 

eufemismos, Nietzsche (1996, p.216): “Mas o Estado mente em todas as línguas de bem 

e mal; e, fale o que for, ele mente – e o que quer que ele tenha, ele roubou.” 

Enfim não há como negar que a ordenação e funcionamento do mercado global, via 

organismos multilaterais, é planejada com a conivência e a força exercida pelos Estados 

nacionais. Assim Estados e corporações ao mesmo tempo em que se divergem se 

confunde, demonstração da lógica conflituosa e possessiva deste estágio do capitalismo; 

incapaz de integrar e unificar a humanidade, unifica tumultuosamente o mercado.  

     A doutrina global, acatada sempre por uma forma ou 

por outra, impõe privatizações, reduções de barreiras alfandegárias, restrições de 

programas sociais, reduções de obstáculos fiscais que dificultem a entrada do capital 

global e ainda exige dos Estados a montagem de infraestruturas e tudo que for 

necessário à atração de investimentos privados. Essa doutrina impede que os países em 

desenvolvimento criem alternativas próprias, contrárias aos interesses das empresas e 
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Estados avançados. As Ideologias e atitudes contrárias à doutrina global são 

consideradas absurdas, atrasadas e perigosas. 

 Porém é preciso se discutir se em países de dimensões continentais como Brasil, 

China, Índia, Rússia, só para citar os gigantes, com enorme variedade de recursos de 

toda natureza, uma política seletiva apoiada em suas forças e poderes internos, voltada 

para a economia e o bem-estar social internos, em recusa à concorrência tecnológica 

global, não teria uma outra lógica. 

 A globalização estabeleceu regras de produção, consumo e comportamento 

padronizados para países centrais e periféricos, do norte e do sul, do oriente e do 

ocidente, industriais e agrários, enfim planetarizou o espaço geográfico de acordo com o 

interesse do capital global e do ideal neoliberal.       

      Para se manter, o voraz capital flutuante e 

virtual da nova era precisa permanentemente ser ampliado, atuando em diversas 

localidades ao mesmo tempo. Esse capital nômade e letal desarticulou e destruiu as 

sólidas hegemonias mundiais como também fez ruir a bipolaridade do pós II Guerra 

Mundial.            As 

duas superpotências desfizeram suas alianças e criaram novos pólos de poder, 

quebrando uma seqüência histórica, como se houvesse terminado uma época e 

começado outra. As idéias, as pessoas, a sociedade se viram submetidos a um novo 

processo civilizatório global, baseado em novas tecnologias, criação de novos produtos, 

recriação da divisão internacional do trabalho e a mundialização dos mercados. O capital 

eliminou as fronteiras geográficas e criou novas formas sociais e de trabalho. 

As instituições iliberais deixam de ser liberais tão logo são 

alcançadas: mais tarde, não há piores e mais radicais danificadores 

da liberdade, do que instituições liberais.[...] Com elas triunfa toda 

vez o animal de rebanho. Liberalismo: dito em alemão, 

animalização em rebanho...[...] Pois o que é liberdade? Ter a 

vontade de responsabilidade própria. Manter firme a distância que 

nos separa. Tornar-se indiferente a cansaço, dureza, privação, e 

mesmo à vida. Estar pronto a sacrificar à causa seres humanos, 

sem excluir a si próprio. Liberdade significa que os instintos viris, 

que se alegram com a guerra e a vitória, têm domínio sobre outros 

instintos [...] Nietzsche (1996, p. 385/386) 

 A constante reestruturação das empresas, de todo porte e em toda parte, tornou-se 

necessário para aumentar a produção, para consumir a própria tecnologia em ciclo e 

para vencer concorrências, gerando e sustentando as grandes corporações. Foi assim 
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que ao fordismo foram incorporadas capacidade de inovação e competitividade, com 

novas formas de organização social e novas técnicas. Essa nova fase industrial deu ao 

mundo a dimensão de uma “fábrica global” e passou a ser conhecida como toyotismo, 

despertando a emergência de uma nova potência tecnológico-industrial mundial, o 

Japão.         O modelo toyotista 

levou à “tecnificação” do espaço rural, deslocando populações em massa para os 

grandes centros, gerando mazelas sociais, como os favelamentos, o desemprego, a 

criminalidade etc. 

Assiste-se nos dias atuais, a um renovado movimento de 

regionalização do planeta. Além da progressiva consolidação de 

acordos anteriores na Europa e na América Latina.[...] Assim 

considerando-se que o regionalismo econômico é visto muitas 

vezes como rival ou substituto do multilateralismo comercial, 

surpreende que, simultaneamente, ocorra o esforço tanto de um 

como do outro. Petrilli apud Coggiola (1997, p. 66) 

Há um comando em escala planetária que determina as novas territorialidades 

regional e nacional. Parte desse comando é exercido pelos conglomerados 

transnacionais que implantam seus projetos, preparados por rigorosa técnica e recursos 

intelectuais, territorializando-se em toda parte do planeta. Cartografias planejam, via 

satélite, os metros quadrados do mundo inteiro; alianças planejam políticas e 

sociedades. Movendo ou não de seus “tronos” os políticos e empresários globais se 

colocam em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos modernos meios de 

comunicação, impondo idéias e doutrinas. 

Os Blocos Econômicos 

A formação dos blocos econômicos mundiais serve, antes de tudo, para integrarem 

os Estados-nações em regiões, facilitando o domínio do poder global. Assim hoje se vê 

um mundo reduzido, articulado e concentrado nos dezesseis blocos: Área de Livre 

Comércio das Américas (ALCA); Acordo de Livre Comércio da América do Norte 

(NAFTA); Mercado Comum Centro-Americano (MCCA); Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI); Comunidade Andina, Grupo Andino ou Pacto Andino (CAN); 
Mercado Comum e Comunidade do Caribe (CARICOM); Mercado Comum do Sul 

(mercosul); Associação Européia de Livre Comércio (EFTA); União Européia (UE); 

Comunidade dos Estados Independentes (CEI); Comunidade para o Desenvolvimento 

da África Austral (SADC); Fórum Econômico da Ásia e do Pacífico (APEC); Associação 

de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN); Acordo Comercial Sobre Relações 
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Econômicas entre Austrália e Nova Zelândia (ANZCERTA); Associação dos Estados do 

Caribe (AEC); União do Magreb Árabe (UMA) 

 “Sob certos aspectos, a regionalização pode ser uma técnica de preservação de 

interesses ‘nacionais’ por meio da integração, mas sempre no âmbito da globalização”. 

Vigevani apud Ianni (1997) 

O capital universal suprimiu todos os regimes anteriores, absorvendo moedas, 

reservas, taxas de câmbio, cartões de crédito e todas as demais moedas reais 

imaginárias, tornando-se parâmetro, como moeda global, das operações econômicas em 

todo o planeta, embora não colidindo com moedas nacionais fortes como o dólar, o iene, 

o marco, o euro etc, que funcionam como subproduto global. Esse capital reproduzido e 

ampliado globalmente é uma imposição do modo de produção capitalista que levou a 

produção, a distribuição e o consumo a esse patamar. Esse capital juntou os mercados, 

arrastou a tecnologia, a força de trabalho, o marketing, o lobby, o planejamento 

empresarial e governamental, as forças políticas e sócio-culturais. Acelerando o ritmo de 

concentração de riqueza e poder, superando conceitos e eliminando fronteiras sem 

desprezar, todavia, a delimitação do mapa mundial. Aliás aumentando o número de 

Estados em todo planeta, como já dito, os Estados são fundamentais nesse processo. 

Quando os Estados nacionais não cumprem as exigências impostas pelas 

estruturas globais como, pagamentos de dívidas, desregulamentação da economia, 

redução de tarifas, integração regional e tantas outras sujeições são ferozmente 

combatidos, sob diversos pretextos, pelos organismos multilaterais, pelos os neo-

ortodoxos Estados ricos e pelas ONGs. 

As ONGs 

As ONGs, de acordo com Fontes4 (informação verbal), surgiram na década de 

sessenta e se desenvolveram durante o período da Guerra Fria, defrontando com os 

paises que se viam isolados. Hoje, ainda citando Fontes, na Europa a ecologia é 

denominada de eco-negócios ou eco-capitalismo. Elas são agilizadas em escala global 

pelo lobby, pelo marketing e pela força da mídia.     

      De acordo com a Veja Ecologia (2002), essas 

ONGs funcionam como federações de entidades autônomas multinacionais. A WWF, por 

exemplo, fundada há mais de quarenta anos, é uma dessas federações, controlada por 

um secretariado central baseado na Suíça e presente em noventa e seis países, possui 

cerca de três mil e oitocentos funcionários e uma arrecadação anual, proveniente de 

                                                 
4 FONTES, Virgínia. Profª. Drª. UFF. In: Seminário Rememorando Marx. Os Estudos marxistas no 
Brasil: núcleo de pesquisa e novas perspectivas. Teatro Glauber Rocha. UESB. Vit. da Conquista-
Ba. 12 a 14 de novembro. 2003.  
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doações milionárias e de seus cinco milhões de associados, de cerca de trezentos e 

trinta milhões de dólares. Essa organização se apresenta como guardiã do solo, do ar, 

dos rios e dos oceanos.          

  Nos Estados Unidos as doações para esse tipo de entidade chegaram a seis 

bilhões e quatrocentos milhões de dólares em 2001.      A 

Greenpeace, a mais famosa organização ambiental do mundo, arrecada cerca de cento 

e cinqüenta milhões de dólares por ano, possui dois milhões e oitocentos mil sócios em 

todo o planeta e é acionista, com direito a voz, da gigante petrolífera Shell.   

       A CI, a mais científica de todas, investe 

uma enorme soma em pesquisas sobre ambientes e animais ameaçados. Essa ONG 

desenvolveu um trabalho chamado Hotspots, no qual lista os vinte e cinco ambientes 

mais ricos e ameaçados do planeta, incluindo a Mata Atlântica e o Cerrado brasileiros, 

que, de acordo com a própria CI, com cinco bilhões de dólares, menos de um por cento 

do PIB norte-americano, seria possível comprar esses santuários e transforma-los em 

reservas “intocáveis”. Para esse fim a CI, que já comprou a Fazenda Rio Negro no 

Pantanal brasileiro, vem contando com a ajuda do Banco Mundial, de empresas como a 

Intel, de celebridades, a exemplo do ator Harrison Ford, e da mídia internacional.  

      Para se ter uma idéia da penetração dessas 

organizações em todo o planeta, só na Geórgia, uma ex-república soviética, que possui 

cerca de cinco milhões e quinhentos mil habitantes, tem trinta e quatro ONGs 

ambientais. As Filipinas têm sessenta e três. 

No mundo, segundo Capra (2002, p. 225), as ONGs passaram de algumas 

centenas na década de 1960, para mais de vinte mil no final de 2000. Suas atuações se 

dão, basicamente, nos paises pobres, porém são comandadas pelos países ricos do G-

7, onde estão suas sedes. 

Lomborg (2002)5, comentando a respeito das ONGs ambientalistas diz: 

[...] Precisamos entender que tanto os empresários quanto os 

ambientalistas são grupos de lobby e para isso vão divulgar dados 

que apóiem suas causas. Seu interesse não é necessariamente 

fornecer uma visão global do mundo, mas chamar a atenção para 

suas agendas.[...] até que ponto queremos trocar vidas humanas 

por natureza? Com certeza estaríamos mais inclinados a isso se 

estivéssemos próximos de uma catástrofe. Daí a importância do 

discurso catastrofista no ambientalismo. Lomborg apud Veja 

Ecologia (2002, p. 37,38) 

                                                 
5 Lomborg: estatístico dinamarquês, autor do livro O Ambientalista Cético. 
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A realidade é que as empresas multinacionais do “Hemisfério Norte”, através da 

força de seus Estados, usam as regras do livre comércio para deslocar para o 

“Hemisfério Sul” suas indústrias poluentes. Assim a poluição vai dos ricos para os pobres 

enquanto os recursos vão dos pobres para os ricos. É esse processo que está 

aumentando a desigualdade e a degradação dos recursos naturais. A continuidade de 

uma economia mascarada por imagens glamurosas de modernidade, que convencem 

bilhões de pessoas no mundo inteiro a consumir cada vez mais, tornarão os, já graves, 

impactos naturais insuportáveis.         

 Na década de 1990 o BM apresentou a Coréia do Sul e Taiwan, como exemplos de 

desenvolvimento para o dito Terceiro Mundo, hoje se sabe que nesses países o índice 

de poluição do ar é o dobro do considerado inadmissível; a poluição dos grandes rios 

matou todos os peixes, a água não serve para beber e chega a inflamar-se, pegar fogo. 

O número de casos de câncer dobrou nas últimas décadas e o de hepatite é o maior do 

mundo. Esses são exemplos de que a planejada globalização com a política de baixar 

custos e aumentar a produção para sustentar uma economia criminosa, baseada em 

máquinas e lucros a qualquer custo, está agravando a destruição ambiental e humana. 

           Voltando às 

ONGs, elas fazem todo tipo de coalizões e se proliferam no mundo inteiro sobre o 

pretexto de defender os valores da dignidade humana e a sustentabilidade ecológica, 

porém, aquilo que elas se propõem a combater nunca na história da humanidade se 

exacerbou tanto, como relata Capra (2002): 

os governos do mundo industrializado usam uma quantidade 

imensa do dinheiro dos contribuintes para subsidiar indústrias e 

práticas empresariais nocivas e insustentáveis.[...] Os bilhões de 

dólares que o governo alemão paga para as usinas termonucleares 

do Vale do Ruhr, que queimam carvão com efeitos gravíssimos 

para o meio ambiente; os gigantescos subsídios que os EUA 

oferecem às indústrias automobilísticas, que passaram a maior 

parte do século XX dependentes da previdência privada; os 

subsídios dados pela OCDE à agricultura, num total de 300 bilhões 

de dólares por ano, que são pagos a agricultores para não cultivar 

nada, apesar de milhões de pessoas passarem fome pelo mundo 

afora; e os milhões de dólares que os EUA oferecem aos 

plantadores de tabaco para a produção de uma planta que causa 

doenças e mortes.Todos esses são, sem dúvida, subsídios 

perversos. Já é mais do que tempo de pôr fim a essas formas 

imorais de amparo governamental. Capra (2002, pp. 264/265) 
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  É preciso discutir, com muita desconfiança, o papel dessas entidades, para muitos 

são os braços modernos do G-7 e das grandes corporações, que agem na vanguarda 

patenteiadora do mundo. Uma espécie de Santo Ofício da Igreja Católica da Idade 

Média que para salvar as almas queimava os corpos e apropriava das riquezas, tudo em 

nome de Deus. 

A Nova Divisão Internacional do Trabalho 

 

Os governos e os empresários mundiais fazem o discurso alienador no qual 

promete, através da industrialização dos países periféricos, resolver o gravíssimo 

problema do emprego. Porém os trabalhadores mundiais, assalariados ou terceirizados, 

estão envolvidos pelo mercado global, num dinamismo sem precedentes. A nova divisão 

internacional do trabalho desclassifica e desarticula o trabalhador, tornando-o apto 

apenas para uma determinada e mecânica função, refém de sua própria atividade, 

submetendo-se à concorrência com o planejado e interminável exército de mão-de-obra 

de reservas.           

 Há ainda a estratégia da crescente rede de trabalhadores terceirizados (dentro e 

fora das empresas), gerando uma dupla concorrência (psicológica), uma vez que o 

trabalhador efetivo se vê na iminência de perder seu cargo para o terceirizado, que por 

sua vez vê nesse trabalhador um potencial terceirizado a ocupar seu lugar. Fechando o 

círculo está o sistema de qualidade total, no qual a produção em equipe, por ganho de 

produtividade, faz com que cada um seja fiscal do outro. Tudo isso individualiza e 

acomoda o trabalhador, levando-o a sujeição. Desarticula os sindicatos, inibindo 

protestos e reivindicações por melhores condições de trabalho e salário. Promove o 

desenvolvimento do capital que, pela tecnologia e pela força de trabalho, transforma o 

mundo em uma imensa “fábrica global”. 

    

 Para que a posse de agora em diante infunda mais confiança 

e se torne mais moral, mantenham-se abertas todas as vias do 

trabalho para a pequena fortuna, portanto, em especial o comércio 

de dinheiro, das mãos de pessoas privadas e sociedades privadas - 

e considere-se tanto o possuidor excessivo como o possuidor de 

nada seres perigosos para a comunidade. Nietzsche (1996, p.132). 

Após a Segunda Guerra Mundial a industrialização espalhou-se pelo mundo, a 

Guerra Fria (1946-1989) intensificou esse processo no chamado terceiro mundo, com a 
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Ásia, a África e a América Latina se integrando ao sistema industrial mundial. As 

empresas, corporações e conglomerados intensificaram o movimento de capital, 

tecnologia e força de trabalho, montando centros de poder e comando nas cidades 

globais. Antes do final do século XX, No final da década de 1980, inesperadamente o 

mundo se deparou com a degradação do bloco soviético. O fim da URSS implicou na 

desarticulação da Iugoslávia e conseqüentemente na abertura da China.Todos se 

renderam ao capitalismo e à globalização, abrindo um enorme e inesperado mercado, 

com todas as condições desejadas pelo capital, a começar pela mão-de-obra 

tecnologicamente qualificada e barata e pela quantidade de consumidores ávidos por 

novos produtos. 

O processo de globalização tem provocado desigualdades, carências, 

antagonismos e migrações em todas as direções, intensificando ou reacendendo 

xenofobias, etnocentrismos, racismos, fundamentalismos, radicalismos e chauvinismos, 

formando um clima de tensão geral.    Os modos de ser, agir, pensar e 

sentir dos indivíduos, grupos ou classes sociais ficaram muito interligados, não podendo 

mais se limitar ao visível ou a escalas menores. Tornou-se preciso que em todas as 

direções e em todos os instantes se movimente a máquina do mundo. 

A Ecologia e a tensão Sócio-espacial 

Se “o mundo é uma máquina” há quem comanda essa máquina. Dentre as 

estratégias atuais mais bem elaboradas globalmente está a que trata com luvas de 

veludo a ecologia. De repente o termo ecológico é defendido universalmente; a terra, a 

fauna, a flora, as águas, o ar e o subsolo tomaram as opiniões públicas, as 

universidades, os movimentos sociais, as ONGs e a mídia, convencendo a todos. Para 

Petrilli (1997, p. 67) são “novas formas de protecionismo, que países industrializados 

impõem a países em desenvolvimento [...] na inovação da proteção do meio ambiente”. 

  O que é certo é que os estilos de vida impostos pelas políticas econômico-

industriais estão exaurindo os recursos em toda parte. É disso que a população mundial 

precisa se alertar e ser alertada, formando uma consciência humanitária. Para Marcuse 

há na ideologia ecológica e nos meios tecnológicos a ela incorporados, em busca da 

emancipação da humanidade, uma pretensiosa legitimação do sistema, como mostra 

sua citação: 

o método científico, que levou à dominação cada vez mais eficaz da 

natureza, passou assim a fornecer tanto os conceitos puros, como 

os instrumentos para a dominação cada vez mais eficaz do homem 

pelo homem através da dominação da natureza [...] Hoje a 

dominação se perpetua e se estende não apenas através da 
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tecnologia, mas enquanto tecnologia, e esta garante a formidável 

legitimação do poder político em expansão que absorve todas as 

esferas da cultura.[...] Assim; a racionalidade tecnológica protege, 

em vez de suprimir, a legitimidade da dominação e o horizonte 

instrumentalista da razão se abre sobre uma sociedade 

racionalmente totalitária. Marcuse apud Cotrim (2001, p. 25.) 

A sociedade globalizada, assim como uma grande corrente marítima ou uma frente 

fria, imprime suas características por onde passa, arrastando grandes diversidades e 

provocando mudanças antagônicas em seu trajeto. Ela leva preocupação com a 

natureza ao mesmo tempo em que mutila culturas. São poucas as formas de vida e de 

trabalho a não sofrerem, profundamente, as conseqüências desse processo civilizatório 

imposto pelo mercado capitalista, que gera dúvidas e certezas, ceticismos e 

radicalismos, ao mesmo tempo. 

As forças da globalização estão provocando diversidades e daí os anacronismos 

que recriam, articulam e multiplicam tensões. Grupos, etnias, partidos políticos e 

movimentos sociais têm articulado idéias, teorias, técnicas, correntes de pensamentos, 

ideologias e utopias na busca de autonomia, independência e soberania. Enfim, estão 

resgatando a história para a manutenção das raízes de cada povo em seus próprios 

espaços; estão resistindo.         

   Porém, ideais e resistências têm sido suprimidos, tanto de forma 

explícita como de forma velada, resultando em conflitos de todas as proporções e em 

toda parte do planeta, cujas dimensões a mídia tem o cuidado de distorcer e amenizar, 

inibindo e confundindo a opinião pública. 

Tecnologias, Guerras, Conflitos e Dominação 

Para Frigotto6 (comunicação verbal), o uso da força de trabalho, para produção, 

reprodução e acumulação de riqueza, desigualando e desequilibrando as relações 

sociais, criou uma tríplice crise: teórica, ético-política e do capital. E foi justamente na 

iminência do desencadeamento da grande crise do capital no fim do século XIX que o 

mundo se conturbou, preparando para o século XX as duas Grandes Guerras Mundiais e 

a Revolução Socialista – em ambas as guerras, a princípio, o capital saiu vitorioso e 

fortalecido, para depois vencer a revolução e se tornar hegemônico. 

                                                 
6 FRIGOTTO, Gaudêncio. Prof. Dr. UFF.In: Congresso: Núcleo de Estudos e Pesquisas Sobre 
Trabalho e Sociedade-NETPS. II Simpósio do Fórum Interdisciplinar Sobre Trabalho, Política e 
Sociedade. Conferência: “Crise do Capital, Trabalho e Conhecimento. CAP. UESB. Vit. Da 
Conquista. 26 e 27 de agosto. 2003.  
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Entre 1871 e 1914 não houvera nenhuma guerra que levasse o exército de um país 

europeu a cruzar suas fronteiras. Na Ásia, o Japão saira de seu domicílio em 1904/5 para 

lutar e vencer a Rússia, apresando a revolução de 1917. Na América, o Brasil a Argentina 

e o Uruguai se uniram para massacrarem o Paraguai, a principal guerra desse período, 

cuja história ainda continua velada. Todavia as lutas unilaterais, contra inimigos muito 

fracos, como a Guerra dos EUA contra o México 1840-8 e contra a Espanha 1898, e as 

várias investidas dos impérios coloniais britânicos e franceses contra suas colônias 

fossem comuns nesse período. 

Em 1914 todas as grandes potências da Europa, com exceção da Espanha, Países 

Baixos os três países da Escandinávia e Suíça, estavam envolvidas na Primeira Guerra 

Mundial. Pela primeira vez na história os exércitos beligerantes cruzaram mares e 

oceanos, inaugurado o dantesco espetáculo da batalha de ultramar e das mortes aos 

milhões. Assim no século XX mais seres humanos foram mortos ou levados à morte por 

ação humana do que em qualquer outro período da história. A estimativa de 187 milhões 

mortes entre 1914 e 19917 desmascara qualquer racionalidade humana. 

Parafraseando Hobsbawm (2004), o Século XX foi marcado por guerras. Viveu e 

pensou em termos de guerras, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não 

explodiam. O tecnológico século XXI promete coisa pior. 

O uso bélico da ciência e da tecnologia está servindo para tornar a guerra 

impessoal, com vítimas invisíveis. Matar e estropiar passaram a ser um apertar de botão. 

Diante das máquinas de guerra colocam-se, não seres humanos, mas estatísticas, alvos. 

Não se fala em mortes, com corpos eviscerados, despedaçados, queimados, fundidos 

entre destroços ou estirados e amontoados nos putrefos espaços, formando rios de 

sangue e gordura. Fala-se em baixas de inimigos!.  

Rapazes delicados, que certamente não teriam desejado enfiar 

uma baioneta na barriga de uma jovem aldeã grávida, podiam com 

muito mais facilidade jogar altos explosivos sobre Londres ou 

Berlim, ou bombas nucleares em Nagasaki. [...] As maiores 

crueldades de nosso século foram as crueldades impessoais 

decididas a distância, de sistema e rotina, sobretudo quando 

podiam ser justificadas como lamentáveis necessidades 

operacionais. Hobsbawm (2004,p.57) 

Não é, pois, de se estranhar que no momento haja tanta conturbação no mundo, 

com guerras, guerrilhas e conflitos trucidando milhões de pessoas.   Os conflitos 
                                                 
7 Cf. Em: Hobsbawm Era dos Extremos. O Breve Século xx 1914-1991. Companhia das Letras. São 
Paulo. 2004. (p.21). 
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atuais são, quase todos, separatistas e ocorrem no interior dos Estados nacionais por 

meio de guerras civis ou guerrilhas. A exemplo das guerras entre chechênos, governo 

central e a Rússia; e a luta dos palestinos pelo reconhecimento de um estado 

independente na Faixa de Gaza e na Cisjordânia – territórios ocupados por Israel desde 

1967; a guerra civil entre o governo e os guerrilheiros das Forças Armados 

Revolucionárias da Colômbia (FARC) que já dura mais de quatro décadas e é tida como 

a principal guerra civil em andamento no mundo, realidade praticamente ocultada pela 

mídia. 

Na década de 1990 os Hutus mataram mais de um milhão de Tutsi no conflito em 

Ruanda, na África. Esse conflito se espalhou para a República Democrática do Congo e 

provocou a morte de três milhões de africanos. Em 1992 a guerra entre Sérvia, Bósnia-

Herzegóvina e Croácia matou duzentas mil pessoas. Em 1994 a Rússia invade a 

Chechênia, numa guerra que dura até 1996, recomeça em 1999 e vai até 2000, 

provocando cem mil mortes e assim por diante. 

Há, e tem havido no mundo, conflitos de todas as forma e de várias proporções, 

desde o conflito do Sri Lanka iniciado em 1980 e a Guerra Iran-Iraque 1980/88, até a II 

Guerra do Golfo em 2003. Nesse entremeio pode-se citar: o conflito entre Israel, Síria e 

Líbano desde 1982, pela posse da Colina de Golã, ocupada por Israel desde 1967; o 

conflito separatista, liderado pelo Exército Republicano Irlandês (IRA) na Irlanda do 

Norte; a Guerra conta o Iraque em 1991; a luta separatista na Geórgia em 1991/92; a 

Guerra do Haiti em 1994/95; o conflito liderado pelo grupo Pátria Basca e Liberdade 

(ETA) e a Opus Dei na Espanha; a luta da União Nacional para a Independência Total 

da Angola (UNITA); a luta do Exército de Libertação Nacional (EZLN), liderada pelo 

lendário subcomandante Marcos, no México, desde 1994; a luta do Grupo Armado da 

Argélia (Gia) e a Frente Islâmica de Salvação (FIS) que, de 1992 até 1999, mataram 

oitenta mil pessoas; a luta da organização Shiv Sena e o Partido Baharatya Janata (BJP) 

na Índia; a luta do Partido dos trabalhadores do Curdistão (PKK) na Turquia, desde 

1984; o conflito em Serra Leoa e Angola; a luta do Taliban e Al Qaeda no Afeganistão; a 

luta da Irmandade Muçulmana no Egito; a luta da Força Judaica Combatente (Eyal) e o 

Khanevive em Israel; a Guerra do Golfo em 1991; a Guerra da Somália de 1992 a 1994; 

a Guerra contra a Iugoslávia em 1999; a Guerra do Timor Leste em 1999; o Ataque ao 

EUA em 2001; a Guerra do Afeganistão em 2001/2002 e o conflito na Bolívia em 

andamento8. 

Há ainda milhares de conflitos internos, menores e de várias formas, amenizados 

pela mídia – como a violência no Brasil, que mata milhares de pessoas. Essas e todas 
                                                 

8 Informações desses conflitos obtidas no ALMANAQUE ABRIL 2000 e 2003. e HOBSBAWM, Eric 
(2004). Lipietz (1991).  
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as demais formas de violência geram lucros e são fundamentais para a manutenção do 

neoliberalismo e da globalização, com armas sendo vendidas desordenada e 

estrategicamente por grandes corporações capitalistas.     

    Companhias de seguros, planos de saúde, indústria de 

blindagem, UTIs móveis, hospitais particulares, multinacionais e Estados poderosos se 

sustentando no “alarmismo” ou na concretização das violências. A indústria bélica 

completa a pirâmide desse macabro jogo de poder capitalista, no qual a produção em 

massa requer a destruição também em massa, com tudo recomeçando e formando o 

ciclo essencial para a dinâmica do capitalismo e da sociedade estruturados em guerras. 

Pensando criticamente esse mundo do subterfúgio e da dominação a qualquer 

custo, por ocasião da última invasão dos EUA ao Iraque, Galeano (2003), indignado, 

lança seu protesto, via internet: 

O presidente do planeta anuncia seu próximo crime em nome de 

Deus e da democracia. Assim calunia Deus. E calunia, também, a 

democracia [...]. O governo de Bush, que mais do que governo é um 

oleoduto, precisa se apossar da segunda reserva mundial de 

petróleo, que jaz no subsolo do Iraque. Além disso, precisa justificar 

a dinheirama de seus gastos militares e precisa expor no campo de 

batalha os últimos modelos de sua indústria armamentista. [...], 

pretende nos convencer de que o Iraque é um perigo para a 

humanidade. Se o presidente Bush ama tanto a humanidade e 

realmente quer conjurar a mais grave ameaça de que padece a 

humanidade, por que não bombardeia a si mesmo, ao invés de 

planejar um novo extermínio de povos inocentes? Galeano (2003). 

  As mudanças e a aceleração da produtividade, a criação de uma sociedade 

informatizada, uma civilização “tecnificada”, tudo enredado pela comunicação de massa, 

em tempo integral e quase real, como a tv e a internet não seriam suficientes para formar 

uma sociedade global sem a indústria de guerra, que acelera a tecnologia com 

estratégias continuadas. A própria tecnologia é posta a serviço da sociedade após ser 

desenvolvida e experimentada pela indústria bélica e utilizada nos campos de batalha. 

 Foi assim que após a II Guerra Mundial os EUA, ao revelarem seu potencial bélico, 

emergiram como a grande potência mundial, impuseram a hegemonia cultural de massa 

– indústria cultural – e implantaram o consumismo9. 

                                                 
9Sobre esse tema recomenda-se a monografia de Pós-Graduação Lato Sensu em Filosofia 
contemporânea. Prof.do DFCH da UESB: SANTOS, Clédson L.Miranda dos – desejo e controle 
social. Uma análise Freud-marxista da sociedade industrial. UESC. Ilhéus-Ba. 2001. 
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A Ciência, a Tecnologia e a Língua: O Mercado 

Com a implantação do consumismo e da industria cultural, a despeito da 

banalização de arte, a ciência10 transformou o mundo num inferno tecnológico, iniciando 

a regressão dos valores humanos.      Apresentada como 

paradigma de conhecimentos infalíveis e inquestionáveis, não confirmados na prática, a 

ciência aliada às novas tecnologias se apresenta como question sine qua non para tudo 

e para todos. Ledo engano. Embora cumprindo seu papel de explicar vários fenômenos 

e resolver vários problemas, “a ciência nunca resolve um problema sem criar pelo menos 

dez outros” Bernard Shaw apud Cotrim (2001,p.242).     Também é 

questionável, no mundo atual, o critério do conhecimento científico, quais os métodos 

utilizados, qual e para quem o verdadeiro interesse de suas descobertas. Basta 

relembrar que a ciência e a tecnologia buscam seus desenvolvimentos nos laboratórios 

das guerras. Esse também é o pensamento da filósofa e socióloga alemã naturalizada 

norte-americana, Hannar Arendt. Que ao Investigar a competência da brutalidade do 

regime nazista concluiu que: 

 [...] a forma racionalizada com que foi feito o extermínio de seis 

milhões de judeus nos campos de concentração, o emprego da 

tecnologia, ou seja, das câmaras de gás e dos fornos cremáticos 

era um procedimento frio, burocratizado, uma operação feita por 

funcionários públicos [...] isso se deveu à banalização do mal, 

obtida através de uma prática cientificamente programada e 

racionalizada. Hannar Arendt apud Cotrim. (2001, p. 253) 

No mundo todo, e no Brasil não é diferente, a ciência se desenvolveu em todos os 

setores, e tudo, não se faz necessário exemplificar, evoluiu e melhorou de qualidade. 

Todavia aumentou o número de seres humanos torturados pela fome. Esse número está 

aumentando na mesma proporção que aumenta os agronegócios. Assim o hegemônico 

capital monopolista neoliberal manipula, humilha e submete o mundo, em nome da ciência 

e da tecnologia. Não há nada mais contraditório e discrepante do que o desenvolvimento 

acelerado de uns implicar na aceleração do atraso e da degenerescência dos demais, ou 

do que se acelerar a produção de alimentos na mesma proporção que se acelera a 

desnutrição, a miséria, a fome... a morte. 

                                                 
10Trata-se da grande parte da ciência, estreitamente ligada à tecnologia, que inventa e reinventa 
produtos e              soluções, especialmente na área de saúdo, de bens de consumo 
“relâmpagos”, a despeito dos automóveis, dos eletrodomésticos, dos eletrônicos em geral. Enfim, 
da ciência que cria as  fantasias ecológicas, biológicas, espaciais e bélicas, que ilude a já 
conturbada consciência humana. A luta heróica da outra parte da ciência, a despeito das ciências 
humanas, merece aqui uma reverência, embora o objetivo deste trabalho seja a crítica 
fundamentada aos preceitos estabelecidos e não avaliar e elogiar procedimentos éticos e 
honrosos.  
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Para Chauí (1995) os instrumentos tecnológicos são ciência cristalizada em objetos 

materiais que se destinam a dominar e transformar o mundo e não simplesmente a 

facilitar a relação do homem com o mundo.    Dessa forma o 

simbolismo científico rompe com o simbolismo da linguagem cotidiana, construindo uma 

linguagem própria de significado universal.       

     O senso comum tende a identificar a fusão entre 

ciência e técnica, criando a ilusão de uma neutralidade científica. A ideologia e a 

mitologia científicas, dessa forma, atuam como poder social, controlando o pensamento 

humano e impondo a idéia de que há na sociedade, os que sabem e os que não sabem, 

que os primeiros são competentes e têm o direito de mandar e de exercer poderes, 

enquanto os demais são incompetentes, devendo obedecer e serem mandados.  

          A teoria científica, 

apoiada na ciência biológica, psicológica e sociológica transforma diferenças étnicas e 

culturais em diferenças biológicas naturais imutáveis, separando os seres humanos em 

superiores e inferiores, dando aos primeiros, justificativas para explorar, dominar e até 

exterminar os segundos, perpetuando a terrível e cruel ideologia do racismo.  

   A ideologia científica, a serviço do neoliberalismo, resume sua função 

em controlar a natureza e a sociedade, segundo os interesses hierarquizados das 

grandes empresas, corporações, organizações não governamentais e Estados ricos e 

poderosos que financiam e, portanto, controlam a ciência. 

O cientista virou um mito. E todo mito é perigoso, porque ele induz o 

comportamento e inibe o pensamento [...] se existe uma classe 

especializada em pensar de maneira correta (os cientistas), os 

outros indivíduos são liberados da obrigação de pensar e podem 

simplesmente fazer o que os cientistas mandam. Alves apud Cotrim 

(2002, p. 251) 

Entre as diversas formas de se estabelecer um controle global e um padrão de 

manipulação da ciência, está, por fim, a dominação das línguas, em toda parte do 

planeta. Os idiomas e dialetos mundiais estão sendo manipulados e substituídos pelo 

idioma inglês que é a língua da tecnologia e do mercado:     

     

              A Aesa-Brown 

Boveri (ABB) é uma companhia sem centro geográfico [...] Nós 

somos uma federação de companhias nacionais com um centro de 

coordenação global [...]. Nosso quartel-general é em Zurique [...]. 

Nossos relatórios de finanças são feitos em dólar, e o Inglês é a 

lingua oficial da ABB. Fazemos todos os nossos encontros em 
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inglês [...]. Você pode rodar o pessoal pelo mundo [...]. Um passo 

para isso foi a adoção do inglês como a língua padrão. Idioma 

mundial, ele preenche o papel de mediador universal [...] O inglês 

dilui a barreira das nacionalidades, selando o destino “cosmopolita” 

dos produtos e das corporações.Ortiz (1994,pp. 153,155)  

  

      

Por tudo que foi dito, pode-se dizer, como o dissera Milton Santos, que a 

globalização é um fenômeno que opera em terra de ninguém causando a desordem 

mundial: 

Quando se fala em mundo, está se falando, sobretudo, em mercado 

que hoje, ao contrário de ontem, atravessa tudo, inclusive a 

consciência das pessoas. Mercado das coisas, inclusive a natureza; 

mercado das idéias, inclusive a ciência e a informação; mercado 

político. Justamente, a versão política dessa globalização perversa 

é a democracia de mercado. O neoliberalismo é o outro braço 

dessa globalização perversa, e ambos esses braços – democracia 

de mercado e neoliberalismo – são necessários para reduzir as 

possibilidades de afirmação das formas de viver cuja solidariedade 

é baseada na contigüidade, na vizinhança solidária, isto é no 

território compartido. Santos (1996, p.18) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se analisar a globalização e a sócio-espacialização abrangente e controlada do 

planeta, analisa-se também as diversas formas contraditórias e resistentes que se 

estabelecem a partir dos lugares e regiões, com seus resquícios culturais, históricos e 

geográficos, que buscam consciente ou inconscientemente fugirem da repressão e 

submissão.     Aceitar a globalização como um fato não significa 

aceitar suas condições, significa, antes de mais tudo, a conscientização de que se tem 

um fato, um objeto delineado a se questionar. Assim se pode pensar metodologicamente 

na desarticulação e reconstrução de novos espaços, de novas territorialidades.  É 

preciso se buscar um entendimento sobre a ebulição do mundo atual. É preciso 

entender, dimensionar e planejar novas sócio-espacializações, novas saídas para os 

espaços geográficos. Cada região, cada lugar, cada paisagem, enfim, cada sociedade 
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deve servir de análise em particular para, indutivamente, se entender o global. O todo 

está nas partes e as partes estão no todo, isso deve ser considerado pela Geografia. 

Os Estados, as corporações, as ONGs, tantos e confusos órgãos ou entidades 

usam diariamente a mídia para horizontalizar as massas e impor, a seu modo, o 

consumismo típico da sociedade industrial – determinando necessidades, criando 

hábitos, costumes e leis.       A ciência e a tecnologia 

aliadas à política e à economia planejam e modelam estrategicamente a sociedade. 

Soluções práticas para tudo e para todos povoam a mídia diariamente, iludindo e 

disfarçando os verdadeiros intuitos monopolistas e concentradores de domínio, riqueza e 

poder da nova era toyotista do just in time. 

Os valores nessa sociedade neoliberal denominada por Adorno apud Santos (2000) 

de “barbárie estilizada” se tornaram cada vez mais discrepantes, os povos, as etnias, 

enfim, os seres humanos têm suas vidas mensuradas, absurdamente, a depender de 

seus valores de mercado. Para tanto a mídia criou os ídolos, os mitos internacionais – 

humanos ou não. Esses mitos se tornaram, cada vez mais, familiares e íntimos a todos, 

em toda parte. Quanto mais ricos forem os ídolos, no caso humano, mais venerados 

serão, embora se reconhecendo a ilicitude ou, no mínimo, a injustiça de tais riquezas. 

Horkheimer e Adorno, dois filósofos da Escola de Frankfurt, analisando criticamente a 

sociedade moderna, em tom de desmistificação, descreveram: 

           A masoquista 

cultura de massas [...] corresponde ao comportamento do 

prisioneiro que ama sua cela porque não lhe é permitido amar 

outra coisa [...] a produção padronizada dos bens de consumo 

oferece praticamente os mesmos produtos a todo cidadão [...] a 

igualdade dos produtos oferecidos, que todos devem aceitar, 

mascara-se no rigor de um estilo que se proclama universalmente 

obrigatório. Horkheimer e Adorno (1991, p. 88) 

 Supõe-se, para não dizer conclui, movimentar a “nova ordem”, a globalização, uma 

mistura de aventureiros, cientistas, piratas e deuses mitológicos que aproveitam o 

incógnito cenário do espaço planetário para, em nome de conhecimentos biológicos, 

bélicos, geográficos, botânicos, zoológicos, etnográficos, políticos, econômicos, sociais, 

tecnológicos etc. instalarem, em toda parte, exploradores, repressores, industriais, 

comerciantes, missionários, filantropos, ecologistas, militares e toda espécie de 

delinqüentes, na maioria cientistas, que, em nome de missões humanitárias, proteção de 

qualquer tipo de animalzinho e do “meio-ambiente” ou da “democratização” do mundo, 

negociarem com os governos locais, fornecendo-lhes armas, munições, navios, aviões e 
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empréstimos.   Em troca recebem concessões, comprometimentos, 

entreguismos, contratos vantajosos, direito à exploração de mão-de-obra, energia e 

recursos naturais, enfim, dominam os espaços alheios.     

  A mobilização diplomática se encarrega de articular a formação de 

poderosos lobbyes nos parlamentos, nas forças armadas, no poder judiciário – grande 

enigma! que, em nome do direito adquirido – como ter escravo o era e ter um limitado 

espaço geométrico, direito à moradia, o é; o primeiro mantido pelo judiciário, o segundo 

quase tão cruel quanto o primeiro é desprezado, não se tem direito nem à cidade, 

segundo Lefebvre (1991).     A imprensa se encarrega de 

induzir a opinião pública, articulando a submissão, a desaculturação, a 

desterritorialização, a desespacialização da sociedade.     

      Assim na nova sociedade unificada e 

hierarquizada em escala planetária, em um único espaço geográfico, os territórios 

também vão sendo articulados e concentrados. Dessa forma vão patenteando o planeta, 

encantando, desencantando e acumulando, em poucas mãos, ad infinitum, o poder e as 

riquezas desse espaço. Nas consciências, Dei Honorem, acumulam-se os milhões de 

“assépticos” cadáveres das guerras cirúrgico-tecnológicas. 
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