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Após a Segunda Guerra Mundial, as guerras da Coréia e do Vietnã, a queda do muro de Berlim, os 
atentados de 11 de setembro e a ocupação de Afeganistão e Iraque, as informações e as decisões 
estão cada vez mais centralizadas em poucas nações e em poucas mãos, tendendo assim a limitar 
enormemente a possibilidade de autonomia de todos os outros países. Esta tendência, até aqui 
sutil, assume no momento características mais explícitas de agressividade e, sobretudo, não 
tolera concorrência no controle da pesquisa científica e dos meios de comunicação de massa. Para 
compreender estes últimos incrementos e as possíveis perspectivas, é necessário voltar atrás 
alguns passos.  
 
A nova divisão internacional  
 
A partir da segunda metade do século XIX, a nossa sociedade evoluiu rapidamente de um foco 
industrial, baseado na produção em massa de bens materiais, para um foco pós-industrial, 
baseado na produção dos bens não materiais, isto é, de serviços, de símbolos, de valores, de 
estética. E, sobretudo, de informações, que são a matéria-prima de qualquer conhecimento.  
 
Paralelamente, os países do mundo agruparam-se em três conjuntos bastante homogêneos. Um 
primeiro grupo, em posição de hegemonia, compreende nações pós-industriais (EUA e Japão 
juntos em primeiro lugar, mas também Inglaterra, Alemanha, Escandinávia, Itália etc.) que 
apresentam uma renda per capita superior a US$ 20 mil. Estes países não estão mais 
interessados em produzir objetos materiais e possuir fábricas, porque tais negócios rendem muito 
pouco economicamente e são muito danosos ecologicamente. Eles preferem dedicar seus esforços 
à produção de idéias, patentes, informações, ciência, arte e diversão, por meio de pesquisa 
científica, universidades, laboratórios, telecomunicações, banco de dados, provedores de 
conteúdo, centrais de televisão, empresas editoriais e cinematográficas, academias, museus, 
bibliotecas virtuais e megaestruturas para o tempo livre: todo o conjunto de recursos tangíveis — 
e sobretudo os intangíveis — com os quais a nova cultura e os novos modelos de vida venham a 
ser produzidos e impostos ao mundo.  
 
Em segundo lugar, estão os países que possuem uma renda per capita inferior a US$ 10 mil 
(Romênia, Hungria, China, Brasil etc.), com baixos salários, porém com exigências de 
desenvolvimento e níveis de escolaridade suficientes para atrair fábricas dos países do Primeiro 
Mundo. Uma hora de trabalho, que nos EUA custa US$ 24, no Brasil, US$ 12, em Cingapura e 
Hong Kong, US$ 7, na Malásia e na Indonésia, US$ 1,50, e na China, apenas US$ 1. Surge um 
estímulo para a descentralização das instalações industriais dos países mais avançados para 
aqueles que oferecem mais garantias de paz social, trabalho, escolaridade e custo baixo.  
 
Em última posição, encontram-se os países do Terceiro Mundo, que possuem uma renda per 
capita inferior a US$ 1 mil, que não estão em condições de produzir bens materiais, muito menos 
bens não materiais, que são obrigados a consumir as sobras do Primeiro e Segundo mundos, 
barateando suas matérias-primas e mão-de-obra e aceitando bases militares e subordinação 
política em troca de um mínimo de sobrevivência.  
 
Os países do Primeiro Mundo e suas multinacionais têm todo o interesse em sujeitar o Segundo 
Mundo a um destino neo-industrial, impondo-lhe a categoria de produtor de bens materiais e 
impedindo-o de passar para o grupo principal. Para o Primeiro Mundo, interessam praticamente 
duas coisas: que o Segundo Mundo — inclusive o Brasil — possa acolher as suas fábricas (e talvez 
até incentive a chegada destas fábricas por meio de financiamentos e incentivos fiscais); e que o 
Segundo Mundo não produza descobertas científicas, movimentos artísticos, patentes, filmes, 
produtos audiovisuais, música e informações, mas os adquira do Primeiro Mundo. Enfim, ao 
Primeiro Mundo interessa que o Brasil, assim como todos os países do Segundo Mundo, mantenha 
os braços ativos e a mente inerte.  



 
Este relacionamento planetário pressupõe a mercadização fluida dos bens, dos serviços, dos 
relacionamentos humanos e da cultura. Isto acontece em nome do mercado livre mas, de fato, 
por meio de relações de troca desiguais, do controle de diversos tipos de barreiras legais e da 
gestão dos símbolos e dos desejos, o que faz é instituir um neocolonialismo suave, porém muito 
eficiente.  
 
As vertigens da globalização  
 
Esta nova tripartição internacional representa a versão mais atual do mundo globalizado. No curso 
da história, experimentamos tentativas de globalização baseadas na força das armas, dos 
produtos, das moedas, da língua e da cultura.  
 
Mas a globalização atual apresenta também outras características totalmente inéditas. Pela 
primeira vez, o progresso tecnológico e o desenvolvimento organizacional transformam 
impetuosamente a pesquisa, a produção, o comércio e o consumo. Pela primeira vez, a estrada da 
conquista política e material está nivelada pelos meios de comunicação de massa e pelas redes 
telemáticas. Pela primeira vez, um país poderosíssimo como os Estados Unidos pode desfrutar 
destas novas oportunidades para o domínio deste planeta e ocupar-se de outros.  
 
Tal domínio se aplica, enfim, a todos os aspectos da nossa vida: do vestuário à fé, do perfume às 
batatinhas, do design aos medicamentos, do mercado financeiro ao tour operator , com o efeito 
de validar as preferências e as necessidades de todo o mundo, transformado em um grande 
aeroporto com as suas lojas duty free . Em todo lugar, enfim, vemos os mesmos filmes de 
Hollywood, bebemos a mesma Coca-Cola, comemos os mesmos hambúrgueres do McDonald’s, 
usamos o mesmo programa Windows, acessamos o mesmo Google, falamos o mesmo inglês, 
jogamos os mesmos videogames. Até para os nossos sentidos, a fúria de ouvir os mesmos sons, 
sentir os mesmos odores, ver os mesmos comerciais e degustar os mesmos sabores obrigam 
nossa psique a um balanço esquizofrênico entre as vertigens da onipotência e a penosa sensação 
de uma crescente fragilidade.  
 
O verdadeiro socialismo; o verdadeiro capitalismo  
 
Então, o redemoinho de idéias e de objetos no qual consiste a atual globalização não surge 
segundo um modelo capaz de garantir uma troca, em partes iguais, entre cada país e todos os 
outros. A nova globalização torna-se sempre mais assimétrica porque, como disse, o Primeiro 
Mundo — Estados Unidos principalmente — garante a sua própria hegemonia política sobre o 
monopólio da produção não material, obriga o Segundo Mundo a produzir sobretudo bens 
materiais e condena o Terceiro Mundo ao simples consumo subalterno.  
 
Mas, dentro do Primeiro Mundo, existe também uma diversidade crescente entre os países e, 
dentro de cada país, o aparato tecnológico-político permite a poucos privilegiados controlarem a 
maioria dos recursos, obrigando uma multidão crescente de marginalizados a diminuir a cada dia 
sua própria qualidade de vida. O verdadeiro socialismo demonstrou que sabia distribuir a riqueza, 
mas não sabia como produzi-la; o verdadeiro capitalismo está demonstrando que sabe produzir 
riqueza, mas não como distribuí-la.  
 
Do imperialismo ‘soft’ ao imperialismo ‘hard’  
 
Como já disse, dentro do Primeiro Mundo a assimetria da globalização acentuou-se cada vez mais 
em favor dos Estados Unidos, que também souberam desfrutar politicamente da sua 
superioridade militar, científica e tecnológica conquistada graças a uma perspicaz simpatia 
exercitada nos melhores cérebros de todo o mundo. Durante décadas, esta assimetria cresceu 
sem despertar excessivo alvoroço entre os países marginalizados. Na prática, os Estados Unidos, 
por um mix original de pressão militar, diplomática, atração consumista e manipulação indireta de 



símbolos, conseguiram induzir os países subalternos a aceitarem quase de bom grado a sua 
inferioridade, realizando assim uma forma inédita de imperialismo, que chamaria de soft .  
 
Mais tarde, improvisadamente, os atentados de 11 de setembro impulsionaram a América a 
mudar sua política adotando formas mais drásticas de supremacia militar e assumindo todos os 
riscos do imperialismo tradicional, que chamaria de hard . Esta forma violenta de domínio não 
substituiu aquela mais mórbida e pérfida da atração consumista e da manipulação indireta. Se, de 
fato, o uso dos exércitos comporta altos custos e considerável dificuldade prática, é sempre mais 
eficiente a colonização cultural do planeta por meio dos grandes aparatos da informação e do 
entretenimento, que mantêm quietos os governados e orientam o consumo.  
 
Duas anomalias brasileiras  
 
Esta total globalização, que tudo impõe, engloba e manipula, só pode ser confrontada, como única 
via de salvação, pela valorização das culturas locais.  
 
A história do mundo é uma história de potências que crescem e declinam. Nenhum aspecto 
geopolítico está destinado à eternidade. Quando um império parecer cada vez mais invencível, é o 
momento em que surge de algum lugar uma anomalia inesperada, que o induz a fazer o acerto de 
contas com a História. Assim aconteceu com o Império Romano quando surgiu o cristianismo, 
assim aconteceu com o império napoleônico quando não deu valor à resistência espanhola.  
 
Sob este aspecto, o Brasil hoje constitui uma dupla anomalia. A primeira, de caráter político e 
econômico, consiste no fato de que o novo governo brasileiro assumiu uma postura original, não 
classificável nos esquemas de direita ou esquerda, social-democracia ou terceira via, dando 
prioridade às questões sociais sem populismo, pragmática do ponto de vista econômico mas sem 
adotar a cartilha neoliberal.  
 
A segunda anomalia, de política cultural, já dura 30 anos e consiste em uma produção televisiva 
que não tem igual no mundo. Enquanto Europa, Ásia, África são inteiramente colonizadas pelo 
soap opera , pelos formats e produtos das majors americanas, que veiculam exclusivamente seus 
valores e símbolos, o Brasil tem a sua própria produção, pensada, realizada e consumida no 
Brasil, segundo os preceitos da cultura brasileira, e exportada com sucesso para muitos outros 
países do mundo.  
 
Mas por que os Estados Unidos são particularmente agressivos ao proteger o seu atual domínio 
dos meios de comunicação de massa?  
 
Antes de tudo, porque a televisão e o cinema representam o instrumento mais cômodo e 
completo de colonização cultural. Em segundo lugar, porque o domínio pelos meios de 
comunicação de massa exige grande criatividade em dois campos: o da tecnologia aplicada às 
comunicações e o da criatividade artística aplicada aos produtos audiovisuais. Pois bem, em 
ambos os casos, a América nestes campos é muito menos forte do que gostaria nos fazer crer. 
Quanto às tecnologias de telecomunicação, a Europa e o Japão oferecem produtos pelo menos 
semelhantes aos americanos. Quanto à criatividade artística, o Brasil tem-se mostrado imbatível.  
 
É essencial o reconhecimento dessa competência brasileira, dessa capacidade de o Brasil criar 
produtos audiovisuais sofisticados que funcionem como barreiras à imposição de uma estética e 
de símbolos externos. A dimensão e a importância dessa competência no contexto do grande jogo 
internacional não pode ser ignorada pelo povo brasileiro, pelos formadores de opinião e pelos 
governantes. Possuir esse ativo e prosseguir exibindo-o ao mundo inteiro é uma riqueza 
intangível, de enorme valor econômico, simbólico e político. Algo que o Brasil não pode se dar ao 
luxo de abrir mão, para seu próprio benefício, mas também para o benefício de todo o mundo, 
inclusive da América.  
 



Pois essa globalização empobrecedora, que tudo impõe, engloba e manipula, só pode ser 
confrontada, como única via de salvação, pelas culturas locais. E isto não é somente para 
defender as identidades legítimas de cada país subalterno, mas também para impedir que os 
países com hegemonia — os EUA, principalmente — criem em torno de si um deserto de 
pensamento que passaria a desprovê-los de alimento intelectual e, conseqüentemente, acabaria 
por tragá-los.  
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