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A questão colocada reflete uma das problemáticas que passaram a assombrar diversos 
pensadores muito antes que o século XXI batesse à nossa porta. 
 
A inexistência de uma bola de cristal infalível ou uma máquina do tempo que nos leve ao 
futuro, faz com que apenas busquemos algumas saídas para a questão. Talvez uma das 
pessoas que melhor conseguiram expressar essa realidade foi Araújo Castro quando disse: “Os 
homens ainda não aprenderam a prever o curso da história, talvez porque dela participem.  
 
O máximo que podemos fazer é identificar certos fatos e certas tendências que, a persistirem e 
se afirmarem, poderão produzir tais ou quais resultados. Mas a história sempre escolheu seu 
próprio caminho, independente das previsões humanas.”  
 
A perspectiva da dominação do mundo, em seu debate mais recente, ocorreu com o fim da 
Guerra Fria, da bipolaridade e das rivalidades entre os Estados Unidos (EUA), representantes 
mor do mundo “capitalista” e sua rival, a União Soviética (URSS), defensora do mundo 
“socialista”. A partir da ruína soviética e da divisão do mundo sob a influência das duas 
potências, iniciou-se a fase do poder identificável como superpotência dos EUA. 
 
Sobre os mais diversos enfoques que podem ser levantados sobre o poder norte-americano, a 
questão dos valores é relevante. Na política de arrebanhar “adeptos”, tanto os EUA quanto a 
URSS, propagavam as vantagens de que seus sistemas possuíam de criar, atender e estender 
os anseios e necessidades de suas sociedades. A queda de um sistema resultou no trunfo para 
a parte que restou, mas trouxe, também, a responsabilidade de que todas as suas promessas 
e valores se realizassem. 
 
A democracia, o capitalismo e seu livre mercado, a laicização, a liberdade, seriam implantadas, 
resolvendo–se todos os problemas. Essa era a euforia e esperança dos primeiros momentos 
pós-Guerra Fria. No entanto, o século XXI iniciou sem que os EUA, paladinos do “bom” sistema 
ocidental, conseguissem, por falta de capacidade ou de vontade, solucionar a maior parte das 
questões que afligem a humanidade (não que tivessem obrigação de resolver, mas o sistema 
que eles defendiam sim). 
 
A América Latina, historicamente pró – ocidente (Cuba não é Ocidente?), continua com as 
mesmas mazelas. A Ásia, África e os países do Leste Europeu, tiveram muitas de suas 
estruturas destruídas pelas reformas liberalizantes. É interessante a obra, mesmo que um 
tanto panfletária, de Michel Chossuovsky, “A Globalização da Pobreza”, pelas informações 
pertinentes para análise. 
 
Os EUA, continuam soberanos incontestáveis em áreas como a militar. Entretanto, seus 
valores caminham, se não para a ruína, em direção a uma grande reestruturação, na medida 
em que não atendem as demandas. Os ataques terroristas por grupos que se sentem 
subjugados pelo poder norte-americano, como via de conseqüência, adotam uma postura 
contraria aos valores ocidentais, como resposta ao desencantamento com as “promessas” pós-
Guerra Fria. 
 
Algumas conseqüências podem se firmar diante desses fatos. O ressurgimento de oportunistas 
em países que passaram pela redemocratização nos anos 80 onde, devido à imaturidade de 
suas instituições e as disparidades sociais, é possível antever o retorno às praticas populistas e 
até mesmo à degeneração política dando oportunidade para que autoritarismos se instalem.  
 
Podemos crer, também, na participação cada vez maior da China e da Índia nas decisões 
internacionais, posto que são nações economia em ascensão e uma base militar forte, e seus 
interesses podem constituir um contraponto à postura norte-americana, juntamente com os 
subsídios básicos para que suas políticas se traduzam em ações.  
 



Se hoje temos um unipolarismo militar e um multipolarismo econômico, é possível que os 
ganhos econômicos acabem impondo mudanças na lógica de poder. No entanto, até que ponto 
a volta do multipolarismo em todos os campos do poder seria melhor que a configuração 
atual? E como fica o Brasil nesse contexto? A discussão fica para depois. 
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