
Internacional

surgimento de movimentos
transnacionais organizando
uma crítica crescente aos aspec-
tos dominantes da globalização

é um dos mais importantes eventos da
passagem do século 20 para o século 21.
A opinião é do inglês William Outhwai-
te, 58 anos, professor titular de sociolo-
gia da Universidade de Sussex, em
Brighton (Inglaterra), e um dos mais in-
fluentes sociólogos mundiais. Nesses
movimentos, o'escritor e acadêmico in-
clui a onda de governos situados à es-

Para o sociólogo inglês, os países da América
Latina que elegeram governos de esquerda, juntos,
têm grandes possibilidades Por Liliana Lavoratti

Qual o futuro da socie
querda, eleitos em diversos países da
América Latina, "acompanhados com
muito interesse pela Europa". Embora
não tenha uma opinião formada sobre
a possibilidade de esses governos signi-
ficarem um futuro social, político e eco-
nômico muito diferente do atual, ele
acredita que, "juntos, esses países têm
grandes possibilidades".

Segundo Outhwaite,"é só olhar o ta-
manho do Brasil, ou os recursos de pe-
tróleo da Venezuela". Os diferentes paí-
ses têm diferentes recursos, e se existe
uma ação numa direção comum, "as
coisas serão possíveis senão para um
único país, mas para um conjunto de
países", observa o acadêmico inglês, es-
pecialista em teoria social. Ele admite a
dificuldade, entretanto, em prever se é
possível criar o socialismo nos dias
atuais, como deseja o presidente vene-
zuelano Hugo Chávez — que ao tomar
posse do seu terceiro mandato na presi-
dência daquele país disse em alto e bom
som: "pátria, socialismo ou morte".

É possível reverter as privatizações
realizadas, como os ingleses gostariam
de reverter diversas das privatizações
feitas na Inglaterra, assegura em entre-
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vista concedida à Forbes. "Se é possível
criar o socialismo, francamente não sa-
bemos, mas sempre vale a pena tentar.
Em princípio, eu me sentiria estimulado
a encorajar esse tipo de mudança",
acrescenta. Para Outhwaite, nos anos 90
existiu uma tendência de achar que ape-
nas o capitalismo era possível para o
mundo avançado, mas o surgimento dos
movimentos contrários à globalização
começou a colocar o capitalismo sob
julgamento. "O que está acontecendo na
América Latina hoje é algo semelhante

dade?

a essa tendência. Existem possibilidades
diferentes daquelas pensadas na última
década do século passado. E isso em um
momento em que apenas os regimes
com concentração de poder no Estado,
como a Coréia do Norte ou Cuba, pare-
ciam os únicos sobreviventes."

Na opinião de Outhwaite, países com
desigualdades sociais tão marcantes, co-
mo o Brasil, dificilmente conseguem
mudanças estruturais expressivas com o
aprofundamento de ações sociais e, ao
mesmo tempo, adoção de uma política
econômica neoliberal, como acontece
no governo do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. "Em países ricos, como a
Suécia, é mais fácil, mas em nações po-
bres é mais difícil, embora não descarte
totalmente essa possibilidade", acres-
centa. Se o resultado dessa dualidade —
política social conjugada com política
econômica conservadora — não passar
de uma típica orientação socialdemo-
crata, com o que o sociólogo concorda,
mas "que seja a velha política socialde-
mocrata" praticada pela maioria dos paí-
ses europeus depois da Segunda Guer-
ra Mundial, "sem nenhuma semelhança
com o chamado novo trabalhismo im-
plantado na Inglaterra nos últimos ca-
torze anos, sob o comando do primeiro-
ministro Tony Blair", ressalta.

Outro tema objeto de estudo do so-
ciólogo inglês é a democracia. Estamos
condenados a viver em democracias me-
ramente eleitorais, em sua estrutura po-
lítica, que muitas vezes sustentam socie-
dades altamente desiguais, como no Bra-
sil? Sim, afirma Outhwaite. "Há uma cla-
ra ameaça que as formas aparentemente
democráticas funcionem apenas como
cobertura para a injustiça e a exploração
social, como foi o caso do Parlamento
imperial alemão, por exemplo. Mas, pelo
menos onde as formas democráticas
existem, podem ser acessadas e tornadas
reais, como foi o caso da Europa Orien-
tal, a partir de meados dos anos 80. Mes-
mo nas democracias formais, em que
normalmente se tem apenas a escolha en-

tre duas alternativas partidárias, existem
possibilidades de reivindicar em espaços
parlamentares ou até mesmo estatais, e
transformar situações formais em situa-
ções concretas." Exceto pelo Dicionário
do Pensamento Social no Século XX (edi-
tado no Brasil pela Jorge Zahar Editor),
a obra de Outhwaite é pouco conhecida
no Brasil, pois seus livros ainda não fo-
ram traduzidos para o português. Pro-
fundo conhecedor da história das idéias
em sociologia, ele se inspira analitica-
mente no chamado "realismo crítico",
forma de interpretação da ciência pro-
posta, em sua forma mais completa, pe-
lo filósofo inglês Roy Bhaskar, a partir de
seu livro inicial, Uma teoria Realista da
Ciência, publicado em 1975.

Suas obras mais recentes são Teoria
Social e Pós-comunismo e O Futuro da
Sociedade, publicados em 2005 e 2006,
respectivamente. Neste último o autor
critica aqueles que vêem uma emergen-
te sociedade civil — especialmente a
partir dos anos 90 — capaz de criar uma
nova "forma de sociedade" e mantendo
uma perspectiva otimista sobre tais ato-
res, sobretudo em relação a seus aspec-
tos democráticos. É bom lembrar que,
em muitos países, sociedade civil tem
significado a formação de novas ONGs
que substituem serviços antes ofereci-
dos pelo Estado, e não muito mais do
que isso. O que Outhwaite constata ho-
je é a conjunção de duas tendências
opostas: primeiramente, em direção ao
crescimento da sociedade civil e das es-
feras públicas, e em um grau limitado a
sua extensão além das barreiras nacio-
nais e lingüísticas nos fóruns sociais
mundiais, no fórum social europeu e em
outros movimentos mais informais de
opinião pública mundial. Por outro la-
do, em oposição, uma extensão da alie-
nação social e política, mais degradação
da política e da cooperação internacio-
nal, como o resultado da ação de Esta-
dos — alguns, para ele, meramente Es-
tados-vilões, como os Estados Unidos,
sob a sua atual liderança. 
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 150, p. 60-61, 22 fev. 2007.




