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Depois do século XX: um mundo em transição 

Eric Hobsbawn*                                                   

A “globalização neoliberal”, segundo Eric Hobsbawn, supõe uma mudança econômica, política e 
cultural do mundo, no século XXI. Um período de transição, um período em que se aumente a 
desigualdade, na qual o desenvolvimento afeta os países de maneira desigual. Esta é uma análise com a 
marca do autor que prevê que o poder econômico terá uma orientação asiática e que a crise do meio 
ambiente não estará próxima de uma solução.   

Publicado em 31 de julho de 2009  

Um importante cientista expressou a opinião de que a raça humana só tem 50% de possibilidades de 
sobreviver ao século XXI. Esta é de certa forma uma afirmação extrema; mas muito poucos de nós 
discordaríamos da idéia de que nossa espécie e nosso mundo enfrentam neste século, perigos sem 
precedentes, ainda que seja somente pelo extraordinário impacto que a tecnologia e a economia humanas 
exercem sobre o meio ambiente.Neste ensaio não compartilho da previsão de tais cenários apocalíptico. 
Suponho que se a humanidade sobreviveu ao século XX, igualmente o fará no século XXI.  

O mundo do princípio do século XXI se caracteriza por três acontecimentos principais: 

- As enormes forças que aceleram a velocidade de nossa capacidade de produção e que, ao fazê-lo, 
mudam a face do mundo. Isto é assim e assim continuará a ser. 

- Um processo de globalização acelerado pela revolução nos transportes e nas comunicações, nos indica 
que: a) seus efeitos maiores correspondem, direta ou indiretamente, à  globalização econômica; ainda que 
b) se apresenta em todos os campos, salvo nos do poder político e da cultura, na medida em que 
dependem do idioma. 

- A recente mas rápida mudança na distribuição da riqueza, do poder e da cultura, de um padrão 
estabelecido, que durou de 1750 a 1970, a outro ainda indeterminado.  

I 

O incremento de nossa capacidade para produzir – e para consumir – dificilmente requer alguma 
comprovação. Porém, desejo fazer três observações. A primeira é relativa à exploração de recursos cujo 
abastecimento é naturalmente limitado. Isto inclui não somente as fontes de energia fóssil, das quais a 
indústria dependeu desde o século XIX – carvão, petróleo e gás – mas também dos mais antigos 
fundadores de nossa civilização, a saber: agricultura, pesca e florestas.  

Estas limitações naturais ou são absolutas, dada a magnitude das reservas geológicas e de terras 
cultiváveis, ou relativas, quando a demanda excede a capacidade destes recursos para sua própria 
renovação, como a excessiva exploração pesqueira e das florestas. Perto do final do século XX o mundo 
não havia se aproximado ainda do limite absoluto das fontes de energia, nem de um incremento 
substancial da produtividade agrícola e das extensões cultiváveis, ainda que o ritmo de incorporação de 
novas terras diminuiu durante a segunda metade do século. Os rendimentos por hectare de trigo, arroz e 
milho subiram para mais do dobro entre 1960 e 1990. Porém, as florestas foram seriamente ameaçadas. O 
desmatamento em pequena escala foi um antigo problema e deixou marcas permanentes em algumas 
regiões, notavelmente no Mediterrâneo. A superexploração pesqueira começou a atingir seu ponto crítico 
no Atlântico norte nos últimos trinta anos do século XX e se estendeu ao mundo todo, devido à 
preferência por determinadas espécies. Isso, até certo ponto, foi compensado com o advento da 
aqüicultura, que atualmente produz  cerca de 36% dos peixes e frutos do mar que consumimos – 
aproximadamente a metade das importações de peixes dos Estados Unidos. Ainda que a aqüicultura se 
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encontre ainda numa etapa inicial, o esforço poderia terminar na maior inovação na produção de 
alimentos desde que se inventou a agricultura. Esta enorme quantidade de alimentos alcançada, que 
permite alimentar a mais de seis bilhões muito melhor que aos dois bilhões do princípio do século XX, foi 
alcançada através dos métodos tradicionais, além das tecnologias mecânica e química; de modo que não 
tem sentido argumentar que a humanidade não pode ser alimentada sem manipulação genética.  

O esgotamento dos recursos não renováveis ou limitados certamente trará sérios problemas ao século 
XXI, sobretudo se a crise do meio ambiente não for encarada com seriedade.  

Minha segunda observação é  sobre o impacto que a revolução tecnológica teve sobre a produção e a mão 
de obra. Na segunda metade do século XX, pela primeira vez na história, a produção deixou de ser de 
mão de obra intensiva e passou a ser de capital intensivo e, progressivamente de informação intensiva. As 
conseqüências foram dramáticas. A agricultura continua sendo o setor com o maior índice de diminuição 
de mão de obra. No Japão a população agrícola passou de 52,4% depois da segunda guerra mundial para 
5% nos dias de hoje. O mesmo acontece na Coréia do Sul e em Taiwan. Mesmo na China a população 
agrícola foi reduzida de 85% em 1950, para 50% atualmente. Não se faz necessário comprovar a sangria 
de camponeses na América latina desde 1960, pois é mais que evidente. Para que fique bem claro, 
excetuando a Índia e algumas regiões subsaharianas, não existem mais países camponeses no mundo. A 
dramática queda da população rural foi compensada com um altíssimo crescimento das zonas urbanas 
que, no mundo em desenvolvimento, acabou originando cidades gigantescas.  

No passado, este caudal de mão de obra redundante e não qualificada era absorvida pela indústria –  nos 
setores de mineração, construção, transporte, manufaturas, etc. Esta situação ainda permanece na China, 
mas no resto do mundo, incluindo os países em desenvolvimento, a indústria vem se desfazendo, 
aceleradamente, de mão de obra. Esta diminuição de postos de trabalho na indústria deve-se não somente 
à transferência da produção de regiões de altos custos para outras com mão de obra barata, mas também aí 
está implícita a substituição de tecnologias, que demandam mão de obra qualificada cujos custos são 
invariáveis e ao aumento do próprio desenvolvimento econômico. Desde 1980, os sindicatos da indústria 
automobilística nos Estados Unidos perderam a metade de seus associados. O mesmo acontece com o 
Brasil que em 1995 empregava menos um terço de trabalhadores em relação a 1980 mesmo produzindo 
quase o dobro de veículos do que naquele ano. O incremento do setor de serviços que veio junto com o 
crescimento econômico não oferece uma alternativa viável para a mão de obra desempregada tanto 
industrial quanto agrícola geralmente de baixa escolaridade e com pouca capacidade de adaptação. 
Porém, até agora, o emprego de mulheres tem sido relativamente beneficiado, pelo menos nos países 
desenvolvidos.  

A maior parte da mão de obra desempregada acaba sendo absorvida pela economia informal que, segundo 
dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), chega aos 47% do emprego não agrícola no 
Oriente Médio e no norte da África; 51% na América Latina; 71% na Ásia e 72% na África subsahariana. 
O problema é muito agudo nos países mais pobres e naqueles devastados pela transição econômica, como 
a ex URSS e os bálcãs. Enquanto se argumentou a favor da flexibilidade e da efetividade da economia 
informal, sobretudo no caso latinoamericano, a verdade é que esta é bem menos significativa nos países 
mais desenvolvidos (em torno dos 10% nos Estados Unidos). Por outro lado o contraste entre um rápido 
crescimento econômico e incapacidade de gerar suficientes empregos é particularmente impactante na 
Índia, cujo crescimento se baseia em capital e informação intensivos, mas com 83% da força de trabalho 
no setor informal. O governo de Manmohan Singh se viu obrigado a garantir um mínimo de dez dias de 
trabalho para a população rural mais pobre.  

Minha terceira observação é óbvia, quero dizer que o enorme aumento da capacidade humana para 
produzir depende, sobretudo, dos conhecimentos e da informação. Isto é, de um grande número de 
pessoas com altos estudos e não somente no campo profissional da pesquisa e do desenvolvimento. Aqui, 
a riqueza acumulada e o capital intelectual da era da industrialização ocidental continuam dando aos 
países do norte enormes vantagens em relação aos países em desenvolvimento. Ainda que o número de 
asiáticos vencedores de prêmios Nobel de Ciências venha aumentando desde 1980, segue sendo pequeno. 
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Os recursos intelectuais no resto do mundo em desenvolvimento seguem à espera de um melhor 
aproveitamento. Além disso, os jovens pesquisadores do mundo em desenvolvimento podem trabalhar 
nos centros de pesquisas do norte, reforçando assim sua predominância.  

Porém, o século XXI está sendo testemunha da rápida transferência de atividades inovadoras, base do 
progresso moderno, antes monopolizadas pelas regiões do Atlântico norte. Isto é muito recente. O 
primeiro laboratório estrangeiro para pesquisa e desenvolvimento se estabeleceu na China em 1993 (pela 
Motorola); mas em poucos anos, setecentas empresas transnacionais fizeram o mesmo, majoritariamente 
no sul e no leste da Ásia, uma região especializada em desenho de supercondutores. E aqui, uma vez 
mais, as disparidades regionais parecem aumentar, já que o progresso depende também de que os 
governos sejam efetivos, de que se conte com infraestrutura adequada e, sobretudo, de uma população 
com grau de instrução acima dos níveis básicos.  

Não há dúvidas de que em países como a Índia e, em menor grau, o Brasil, a baixa escolaridade da 
maioria da população é um obstáculo; porém, isto tem sido compensado pelo relativo bom 
aproveitamento do escasso número dos que são muito bem preparados. Os avanços neste aspecto, no 
mundo em desenvolvimento, ainda terão que enfrentar uma longa caminhada. O crescimento de algumas 
regiões e o atraso de outras é muito evidente, assim como o aumento das disparidades. Segundo a revista 
R&D, na lista de países mais atrativos para investir estão – nesta ordem – China, Estados Unidos, Índia, 
Japão, Reino Unido e Rússia. Da América Latina, o Brasil ocupou o décimo-nono lugar (logo abaixo da 
Áustria) e o México o vigésimo-terceiro.  

II 

Agora passo a tratar da globalização, isto é, do desenvolvimento mundial como uma única unidade, cujas 
transações e comunicação estão livres de travas locais e de outra índole. 

Isto em princípio não é  nada novo. Teóricos como Wallerstein registram um “Sistema Mundial” desde a 
circunavegação da terra no século XVI. Desde então foram sendo registrados vários outros  importantes 
avanços, principalmente nos campos econômico e no das comunicações. Deixarei fora das comparações a 
fase do processo anterior a 1914. Essa economia nunca abordou seriamente assuntos de produção e 
distribuição de bens materiais, mesmo quando foi criado um livre fluxo global nas transações financeiras 
– ainda que em muito menor escala do que a atual. Foram tempos de migrações de mão de obra quase 
totalmente irrestritas pelos governos, e neste sentido, foi uma globalização mais avançada que a atual. 
Enquanto as comunicações passaram por mudanças benéficas e substanciais nos sistemas postais, 
telegráficos e de organismos de coordenação internacionais em meados do século XIX, o número de 
pessoas envolvidas em transações internacionais foi mínimo. Realmente, a globalização da produção foi 
possível graças ao revolucionário avanço nas comunicações - que aboliram as limitações de lugar, 
distância e tempo – e, ao não menos importante avanço, na área de transportes de mercadorias desde os 
anos sessenta (carga aérea e conteiners), mesmo sabendo que neste setor a inovação tecnológica foi 
menor do que nas comunicações humanas.  

Aqui, três pontos são relevantes. 

O primeiro é a peculiar natureza deste processo a partir dos anos setenta, concretamente o triunfo sem 
precedentes que é baseado na livre movimentação global de todos os fatores da produção e no fato de os 
governos estarem decididos a não interferir na distribuição dos recursos disposta pelo mercado. Esta não é 
a única versão do conceito de globalização. Nas décadas anteriores a 1914, seu progresso correu em 
paralelo, rivalizando com as políticas protecionistas, moderadas na maioria dos países industrializados e 
extremas nos Estados Unidos. Durante as décadas “douradas” posteriores a 1945, esta prática de 
substituição de importações correu paralela às políticas, não tão infrutíferas, do mundo não comunista.  

Não fica claro que os programas neoliberais extremos garantam o máximo de crescimento econômico, 
assumindo que isso fosse o desejável. O mais rápido crescimento do PIB per capta observado no “mundo 
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capitalista avançado” não se deu durante a “ordem liberal” de 1870 a 1913, nem tampouco na “ordem 
liberal” de 1973 a 1998, mas sim durante os “anos dourados” de 1950 a 1973. O crescimento econômico 
do início do século XXI foi baseado primordialmente em um dinamismo que Madison chama de “as 
quinze economias asiáticas emergentes”, cujo crescimento foi assombroso. Mas não foi o neoliberalismo 
que presidiu a extraordinária r5evolução industrial da Coréia do Sul, de Taiwan, da China e, também, da 
Índia no começo dos anos noventa. Pelo contrário, a situação de 168 economias, fora estas dinâmicas, 
mostrou uma rápida deterioração no último quarto do século XX e foi uma catástrofe para a ex URSS, os 
Balcãs e algumas regiões africanas. 

Alguns aspectos desta globalização neoliberal têm relevância direta sobre a situação mundial geral no 
começo deste século XXI. Primeiramente é muito claro o aumento da desigualdade econômica e social 
tanto entre países como no interior deles. Esta desigualdade eventualmente poderia diminuir, pois as 
economias asiáticas mais dinâmicas poderiam alcançar os velhos países capitalistas desenvolvidos; mas o 
caso da Índia e da China, com seus bilhões de habitantes, faz com que a brecha seja tão grande e que o 
passo com o qual poderiam a alcançar o mesmo PIB per capta dos Estados Unidos seja tão lento como o 
de um caracol. E mais ainda, a rapidez com que cresce a brecha entre países ricos e pobres reduz o 
significado prático destes avanços. Não seria apropriado utilizar os 52 multimilionários da Rússia como 
índice comparativo do padrão de vida deste país. Estes representam outra das conseqüências da 
globalização neoliberal, cuja novidade é que pequenos grupos de ricos globais são tão endinheirados que 
seus recursos poderiam ser da magnitude dos recursos nacionais de países como Eslováquia, Eslovênia, 
Quênia ou, no caso dos riquíssimos, da ordem do PIB da Nigéria, Ucrânia e Vietnam. Este tipo de 
crescimento gerou na índia um mercado de classe média tipo ocidental contado por dezenas – alguns 
garantem que por centenas – de milhões; mas é necessário destacar que, em 2005, neste país 43% da 
população vivia com menos de um dólar por dia. Grandes e crescentes desigualdades na riqueza, no poder 
e nas oportunidades para ter uma vida melhor, não são a receita ideal para se ter estabilidade política.  

A segunda característica da globalização, respaldada pelas políticas socialmente cegas do FMI, tem sido o 
agudo crescimento da instabilidade e das flutuações econômicas. Os velhos países industriais têm ficado 
resguardados, comparativamente das depressões cíclicas, salvo pelas bruscas viradas de curto prazo no 
mercado das bolsas de valores; porém o impacto tem sido dramático em grandes partes do mundo e, 
notadamente na América Latina, no sudeste asiático e na ex União Soviética. Mas é necessário recordar 
as crises do começo dos anos 80 no Brasil e, no final dos noventa, as da Indonésia, Malásia, Tailândia e 
Coréia do Sul, sem esquecer a da Argentina no início do ano 2000. Temos que lembrar das mudanças 
políticas que se seguiram a estas crises em vários países. As economias voláteis não são a receita ideal 
para a estabilidade política. 

A terceira característica da globalização neoliberal é que, ao substituir um conjunto de economias 
nacionais por uma economia global, se reduz severamente a capacidade dos governos para influir nas 
atividades econômicas em seu território e fica prejudicada sua capacidade de arrecadação. Esta situação 
se agravou muito com a aceitação por todos da lógica do neoliberalismo. Desde o término das economias 
de planejamento centralizado, todos os países, incluindo os maiores, estão em maior ou menor grau à 
mercê do “mercado”. Isto não significa que tenham perdido todo o peso específico na economia. Todos os 
governos centrais e locais, pela natureza de suas atividades, são os principais empregadores da força de 
trabalho. Com isto, retiveram seu maior valor histórico: o monopólio da lei e o poder político. E isto 
significa que já não funcionam como atores econômicos no teatro mundial, nem sequer como 
dramaturgos, ainda que continuem como cenógrafos. Pois os atores de hoje, as grandes corporações 
transnacionais, têm necessidade de ajudar estes governos, posto que são os proprietários dos teatros 
nacionais que aquelas necessitam para suas operações. A globalização neoliberal enfraqueceu seriamente 
os estados nacionais como condutores do poder e operadores da política.  

Politicamente o aspecto mais sério deste enfraquecimento é o que priva os governos, sobretudo os das 
economias desenvolvidas do norte e do ocidente, de seus ambiciosos e generosos planos sobre a 
seguridade social – os mesmos que, desde os tempos de Bismarck, eram reconhecidos pelos governantes 
como a melhor ferramenta para a estabilidade social e política, isto é, o estado benfeitor. Em vez disto, o 



 5
mercado global fundamentalista oferece um projeto de prosperidade para todos – ou quase todos – 
através dos benefícios de um crescimento econômico interminável. Mesmo nos países, como o Reino 
Unido, onde o programa neoliberal conseguiu garantir para as pessoas uma genuína e bem distribuída 
riqueza, não diminuíram as demandas dos cidadãos, por mais empregos, garantias para suas rendas 
básicas, seguro social, saúde e pensões. Somente a capacidade ou a vontade dos governos para garantir 
isto possibilitou o cumprimento destas ambições. 

Isto nos remete à segunda e mais ampla das propostas sobre globalização e que, em menor ou maior grau, 
é universal mas fica pequena diante de um problema humano muito maior: a política. Historicamente 
existiram e existem mecanismos econômicos no mundo, mas nenhum voltado para a criação de um 
governo mundial. A ONU e outros organismos prevalecem pela conveniência e a licença que os próprios 
países lhes outorgam. Os estados nacionais são as únicas autoridades no mundo e sobre o mundo para 
exercer o poder da lei e o monopólio da violência. De fato, no decorrer do século XX, chegou ao fim a era 
dos grandes impérios e, durante a guerra fria, foram estabilizadas as fronteiras dos estados nacionais, 
revertendo-se a velha tendência de concentração do poder político devido à expansão imperial e pelo 
surgimento de estados nacionais ampliados. Isto acabou causando um efeito antiglobalizador. Atualmente 
há quatro vezes mais nações tecnicamente soberanas do que há cem anos. Em certo sentido esta 
multiplicação de estados nacionais favoreceu a globalização econômica, pois muitas das pequenas 
unidades políticas dependem totalmente da economia global, porque possuem recursos indispensáveis – 
petróleo, destinos turísticos, territórios base para evasão fiscal, empresas transnacionais.  

Assim, alguns países se beneficiaram desproporcionalmente com a globalização. Dos quinze estados 
nacionais com maior PIB per capta em 2004, doze tem uma população entre cem mil e dez milhões de 
habitantes. A maioria deles sem um peso significativo no mundo. No entanto, mesmo os estados 
pequenos e as etnias aspirantes a formar um estado próprio, são como pedras que quebram as ondas da 
globalização. Houve tentativas ocasionais de neutralizar a fragmentação política do mundo, 
principalmente através da criação de áreas regionais de livre comércio como o Mercosul, mas somente a 
União Européia conseguiu ir além do meramente econômico, mas ainda assim sem que haja indícios 
claros de avanços em direção à criação de uma federação, nem mesmo a uma realidade de estados 
federados, como estava na cabeça de seus fundadores. A União Européia permanece como um fato não 
passível de repetição e foi produto da segunda guerra mundial e da guerra fria. 

Podemos dizer mais: os estados nacionais são lugares políticos e a política tem uma considerável força 
internacional numa época em que todos os países, democráticos ou não, e mesmo as teocracias, tem que 
levar em consideração o sentimento de seus cidadãos. Essa tem sido uma força suficiente para colocar um 
freio na globalização neoliberal. O ideal de uma sociedade global  de livre mercado pressupõe a irrestrita 
distribuição de recursos e resultados com base em critérios de mercado. Por razões políticas, os governos 
não podem correr o risco de deixar nas mãos do mercado a distribuição do produto nacional. Vou mais 
longe, a globalização tem necessidade de um idioma comum – uma versão globalizada do inglês – mas, 
como ficou evidente na história recente da Europa e do sul da Ásia, os países pagam um preço alto 
quando erram nesta questão do idioma dentro de seus territórios.  

Um mundo neoliberal necessita movimentar-se livremente na transação de todos os fatores da produção. 
Acontece que não existe o livre movimento internacional da mão de obra, apesar de haver um enorme 
desnível  nos países pobres e nos ricos; milhões de pobres no mundo todo querem migrar para as 
economias desenvolvidas. E por que não há liberdade migratória? Porque não há nenhum governo nas 
economias desenvolvidas que se atreva a ignorar a resistência massiva de seus cidadãos contra a 
imigração irrestrita, tanto no plano econômico quanto no cultural. Não defendo essa situação, somente 
destaco sua enorme força. 

A política, através da ação do estado, proporciona assim o necessário contrapeso à globalização 
econômica. No entanto, dificilmente encontramos hoje governos que rechacem as desvantagens da 
globalização ou que pudessem suspendê-la em seus territórios, caso quisessem fazê-lo. Obviamente os 
países não são todos iguais. Certamente a proliferação de países pequenos e fracos garante uma grande 
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proeminência e peso global a um punhado de países ou uniões fortes, que dominam o mundo hoje em 
dia: China e Índia, os Estados Unidos, a União Européia, Rússia, Japão e Brasil têm praticamente a 
metade da população mundial e ¾ do PIB. A globalização econômica opera através de empresas 
transnacionais sem poder militar nem político, mas que funcionam num marco determinado por seus 
próprios países de origem, suas políticas, alianças e rivalidades. 

Não obstante, os progressos e a vontade de globalização continuarão mesmo se – o que não é  impossível 
– o ritmo para alcançar o livre intercâmbio mundial diminuísse nas próximas décadas. Isto me faz chegar 
a minha terceira proposição: a criação de uma economia mundial como uma só  e total unidade 
interconectada e sem obstáculos, ainda está engatinhando. Assim, se consideramos os bens de exportação 
como se fossem o PIB de todos os 56 países economicamente significativos do mundo, este alcançou seu 
primeiro ponto máximo, por volta de 1913 com aproximadamente 9% do conjunto dos PIBs, mas desde 
então e até 1990, houve um crescimento de somente 13,5%; ou seja, nem sequer dobrou.  

O Instituto Federal Suíço de Tecnologia, em Zurique, estabeleceu um índice de globalização. Neste 
índice, entre os dez países economicamente mais globalizados do mundo, aparece somente uma economia 
avançada – a do Reino Unido (em décimo lugar). A França aparece em 16º, os Estados Unidos em 39º, 
um pouco à frente da Alemanha e da Noruega; o Japão em 67º, a Turquia em 52º, A China em 55º, o 
Brasil em 60º, a Rússia em 76º e a Índia em 10567. A classificação em globalização social tem uma 
distribuição mais uniforme entre as economias ocidentais. Com exceção da maior parte da América 
Latina, a globalização social (ou cultural) mostra um avanço maior do que o da econômica. 

Tudo isto indica que o mundo continua aberto aos choques e tensões da globalização. Há que se 
considerar que, embora nos últimos trinta anos tenham acontecido as maiores migrações massivas, 
somente 3% da população mundial vivem fora de seu país de origem. Quão longe irão nos levar os ainda 
modestos avanços da globalização? Façam suas avaliações.  

III  

Para avaliar as mudanças na riqueza, no poder e na cultura, no equilíbrio global, temos que definir o que 
se entende por equilíbrio mundial, ou melhor, por desequilíbrio –  como prevaleceu no planeta no período 
de 1750 a 1970. Com somente uma exceção – a população – houve um grande predomínio da região do 
Atlântico norte, inicialmente confinada às partes mais relevantes da Europa, mas que no decorrer do 
século XX se voltou para as antigas colonizações de emigrantes europeus para a América do Norte, 
especificamente para os Estados Unidos. A Europa e as regiões colonizadas por emigrantes europeus 
nunca deixaram de ser uma minoria da população global, aproximadamente 20% em 1750, e talvez 30 ou 
35% por volta de 1913. Desde então vem diminuindo, até chegar perto dos 15%. 

Em qualquer outro campo, o predomínio do Atlântico norte foi absoluto. Quaisquer que tenham sido as 
circunstâncias, a economia mundial se transformou graças às tecnologias e ao sistema capitalista 
ocidentais. Mas aqui temos que fazer uma distinção entre o predomínio europeu original e a fase seguinte, 
norteamericana. No século XIX a dinâmica global vinha do capitalismo europeu pois os Estados Unidos 
tinham, sobretudo, uma economia independente; até o século XX seu impacto sobre a América Latina, 
por exemplo, era menor se comparado com o da Grã-Bretanha. Os territórios do mundo estavam 
ocupados e divididos entre os poderes europeus ocidentais do Atlântico norte e o Império russo. Em 
termos militares, a situação não era de todo desequilibrada, mas nenhuma potência que não contasse com 
os recursos técnicos e de organização ocidentais, poderia enfrentar-se a outra que os tivesse. No que se 
refere ao campo intelectual, exceto o religioso, as idéias que mudaram a política e a cultura no mundo 
vieram da Europa. Modernização significava ocidentalização. A ciência e a tecnologia, mesmo que 
internacionais, eram originárias da Europa e suas filiais e eram monopolizadas pelos países da região. O 
mesmo acontecia em relação à literatura, às comunicações impressas, aos livros e jornais.  

Em termos de poder econômico, a globalização reforçou a situação original do norte industrializado e seu 
desenvolvimento capitalista, o qual também multiplicou a distância entre a riqueza per capta destes países 
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e os do resto do mundo, dando a seus habitantes um elevado nível de vida, seguridade social e melhores 
oportunidades em geral. Em termos do que se poderia chamar de “capital intelectual”, o monopólio sobre 
a ciência e a tecnologia se manteve, ainda que o centro de gravidade destes campos tenham se movido da 
Europa para os Estados Unidos, depois do fim da segunda guerra mundial. No campo das idéias, até a 
revolução iraniana de 1979, as ideologias de origem européia/norteamericana nascidas das revoluções dos 
Estados Unidos, da França e da Rússia, assim como as dos estados nacionais independentes, e mesmo as 
do fascismo, foram idéias quase universais e inspiraram tanto os próprios governos quanto aos que 
queriam derrubá-los. 

Esta foi  a situação que começou rapidamente a mudar no final do século XX, afetando desigualmente 
distintas partes do mundo. As regiões importantes no mundo no século XXI são hoje muito diferentes em 
suas estruturas demográficas.No ano de 2006 estimava-se que em países com populações enormes, as 
crianças menores de quinze anos de idade eram entre 30 e 50% da população. Para ser mais preciso, são 
quatro as regiões de jovens atualmente: a América Latina e o Caribe, ao norte do cone sul; a subsahariana 
da África; a importante região muçulmana do Oriente Médio e o norte da África; e o sul e o sudeste 
asiático. É preciso distinguir claramente entre o subcontinente da Índia e o sudeste asiático. Deixo de lado 
os arquipélagos do Pacífico por não serem de grande importância quantitativa.  

Três regiões desenvolvidas ou em rápido desenvolvimento representam a população em processo de 
envelhecimento no mundo. Europa, no mais amplo sentido, incluindo a Rússia e os outros países ex-
comunistas (mas não os muçulmanos da Ásia central), América do Norte e Austrália, todas estas são 
regiões originalmente colonizadas ou povoadas por brancos europeus. Existem, e é bom remarcar, 
diferenças significativas entre a América do Norte, a União Européia, os países que integravam a ex 
URSS e a Europa do leste; e o longínquo oriente asiático: China, Coréia do Sul, Japão, Hong Kong, 
Taiwan e Cingapura. Para efeito deste trabalho, não me interessa agora discutir os problemas globais da 
transição demográfica que, esperamos, consiga estabilizar-se em uma população mundial de mais de seis 
bilhões. 

É evidente que a humanidade do século XXI terá uma proporção muito menor de brancos europeus ou 
seus descendentes, uma menor proporção de asiáticos do leste e uma muito mais alta proporção de 
latinoamericanos, de subsaharianos da África, de muçulmanos do oriente médio e de asiáticos do sul e 
sudeste. Isto tem uma relevância imediata sobre a distribuição da pobreza no globo, que claramente se 
concentra nas regiões de rápido crescimento demográfico, à exceção do sudeste asiático, onde o 
desenvolvimento econômico reduziu a expansão populacional; e desde logo também, os antigos países 
soviéticos. Por outro lado, enquanto não existirem implicações imediatas na distribuição da riqueza e do 
poder econômico, isto é irrelevante. Assim, das unidades políticas mais importantes e que são centros de 
poder econômico, somente dois países – Índia e Brasil – estão presentes nas regiões de crescimento 
demográfico; quatro, Estados Unidos, União Européia, Rússia e China, estão nas regiões de estancamento 
ou diminuição populacionais. A África subsahariana, o Oriente Médio muçulmano e o sudeste asiático 
estão fora de consideração. 

A globalização e o desenvolvimento econômico afetaram os países de maneira assimétrica. De fato, hoje 
temos um “mundo em desenvolvimento” dividido em três partes: os países de desenvolvimento rápido; os 
países cuja função principal é a de abastecer de matérias primas e combustíveis fósseis; e os países com 
pouco interesse na economia globalizada. No presente, o leste asiático é o mais exitoso exemplo dos 
primeiros, os de rápido desenvolvimento; os países do antigo bloco soviético e a maioria dos muçulmanos 
do Oriente Médio, pertencem à segunda categoria; e a maioria dos subsaharianos da África, à terceira. 

A mudança mais importante que se dá  a partir de 1970 é a transferência do centro de gravidade da 
economia mundial, da América do Norte e da União Européia, para o Oriente, estendendo-se para o sul e 
sudeste asiáticos.É comum esquecer-se que a elevação à proeminência global da economia japonesa 
também ocorreu no final do século XX. Ao final de 1968, a produção industrial do Japão chegava a 4% 
da produção mundial, ficando abaixo da do Reino Unido. É verdade que o equilíbrio do poder mundial 
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dos negócios continua, em grande medida, nas mãos dos velhos países industriais. Porém, a tendência é 
clara para o destacado e surpreendente papel dos asiáticos. 

Quão longe chegarão as mudanças no equilíbrio do poder econômico não está claro ainda. A América do 
Norte e a União Européia, os mais importantes contribuintes para o PIB mundial, perderão terreno – os 
Estados Unidos talvez mais do que a EU. Por seu lado, os países do Mar da China irão avançar, mas ainda 
falta muito para que isso aconteça. Não dá para avaliar ainda a Índia, mas temos que considerá-la como 
um futuro jogador importante. A América Latina, aproximando-se de 8% do PIB mundial, não indica um 
futuro importante; os resultados das últimas décadas tem sido decepcionantes e suas perspectivas 
dependerão do progresso que obtenham os países do Mercosul e o México, desde que não sejam 
absorvidos ainda mais pela economia norteamericana. O mundo muçulmano do Oriente Médio, com os 
recursos do petróleo e do gás, contribui pouco para as mudanças e –excetuando a Turquia e o Irã – suas 
perspectivas dependem muito da venda destes produtos.  

Por outro lado, os sucessores dos países comunistas, que agora contribuem com cerca de 5% do PIB, 
possivelmente melhorem seus resultados quando se recuperarem dos infaustos acontecimentos dos anos 
noventa. Além das matérias primas e do petróleo, o poder econômico da Rússia desindustrializada tem 
um pouco mais de condições por apoiar-se nos tempos da era soviética, na ainda poderosa indústria de 
armamentos e no nível elevado da educação. Quanto à África subsahariana, cada vez mais empobrecida, 
são mínimas as chances de poder desempenhar um papel de alguma relevância. 

De todas as regiões, somente uma, a América do Norte, se encontra sob o predomínio de uma só 
economia nacional: a dos Estados Unidos. Quando as relíquias da guerra fria, incluindo a Rússia, 
entenderam que os caminhos estavam abertos, fizeram a opção, lógica, de relacionar-se com a Europa. No 
leste e sudeste asiáticos, a China pode aspirar à hegemonia econômica que, por pouco tempo, foi exercida 
pelo Japão, mas o Japão vai continuar como um jogador principal e não podemos esquecer da Índia. Este 
novo e dinâmico centro global será o campo de interação destes três gigantes. Nem a região muçulmana 
do Oriente Médio, nem a África, potencialmente possuem força hegemônica nos campos político e 
econômico; mas na América do Sul, só o tamanho e o potencial da economia brasileira já garante a este 
país um papel central, maior ainda se a economia mexicana continuar atada ao sistema dos Estados 
Unidos. 

Isto não significa que estas economias hegemônicas nacionais ou regionais estejam em conflito com a –  
já em boa parte interdependente – economia global, que garante a todos benefícios reais ou potenciais. 
Mas significa que a globalização não pode – como o neoliberalismo supõe – ser como o fluir suave de um 
líquido. Existem três agregados principais, políticos e sociais, no líquido. Primeiro, o século XXI tem 
pouco a oferecer ao rico mundo do norte, fora a erosão, talvez a perda, de sua velha hegemonia que foi 
também a base de seu poder e do extraordinariamente elevado padrão de vida de sua gente. 
Inevitavelmente este mundo do norte vai resistir às mudanças, ainda que somente os Estados Unidos – 
com suas aspirações de supremacia de mão forte – podem se sentir tentados a complementar sua 
resistência com meios militares. Segundo, a ausência de autoridades globais efetivas e de um sistema de 
poder internacional, criou uma situação de grande instabilidade política e social, turbulências e governos 
impotentes, em muitas partes do mundo, efeitos que permanecerão ainda por algum tempo. Terceiro, as 
tensões e desigualdades originadas por uma globalização descontrolada, estão gerando uma significativa 
resistência popular que limita o campo de ação dos governos neoliberais e dos regimes democráticos. 
Com certeza surgirão movimentos de dissidência e rebeliões populares. 

Atualmente nos encontramos numa fase de transição, de uma economia mundial dominada pelo Norte a 
uma de novo esquema, provavelmente de orientação asiática. Até que estas novas pautas estejam 
claramente estabelecidas é provável que tenhamos que enfrentar algumas décadas de violência, 
turbulências econômicas, sociais e políticas, como aconteceu no passado em semelhantes períodos de 
transição. Não é impossível que isto nos leve a guerras entre países, porém, isto será manos provável do 
que foi no século passado. Talvez possamos esperar uma relativa estabilidade global em algumas décadas, 
como aconteceu depois de 1945. Certamente a humanidade não estará se aproximando da solução da crise 
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do meioambiente no mundo, crise que a própria atividade humana continuará fortalecendo. Qual é a 
participação da América Latina nesta perspectiva global? Esta é uma pergunta que vocês como 
especialistas podem encarar muito melhor do que eu.  

*Eric Hobsbawn é o decano da historiografia marxista britânica. 

Fonte: LetrasLibres – julho de 2009 

 


