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Assessor Legislativo da Câmara dos
Deputados (Área de Direito Tributário)

o conceito de globalização tem conquistado corações e mentes como a
idéia-força a explicar o movimento da história neste final de século e milênio.

O encurtamento da distância e do tempo pelo vertiginoso fluir das inova
ções técnico-cientificas e das mudanças político-sociais do século XX nos trou
xe a sensação do atropelo e, para alguns apressados, até do final da história.

O progresso tecnológico tem-se intensificado em decorrência da
acumulação de conhecimentos, de capitais e de experiência humana. As
revoluções da informática, das telecomunicações, da biogenética, da astronáutica
e de tantos outros ramos do avanço técnico, econômico e social têm-nos
deslumbrado, como coevos destes acontecimentos, até menos do que seria de
esperar, pelo efeito de banalização do maravilhoso cotidiano. Imaginem um
camponês medieval a deparar com televisão, rádio, avião, computador, ultra
sonografia ou telefone celular. Seria o assombro.

No entanto, o receio da inelutável globalização não nos deve colocar na
posição de caipira assustado.

A imensa acumulação e concentração de capital e de tecnologia traz van
tagens e problemas a serem administrados pela humanidade.

Os Estados nacionais sofrem o impacto da redução da sua soberania ante
a internacionalização da economia, das telecomunicações e dos processos soci
ais de convivência. Um futuro Estado internacional terráqueo estará dentro de
possibilidades não tão longínquas.

Do ponto de vista histórico, o que chamamos hoje de globalização teve os
seus precedentes, que provavelmente estarreceram os seus contemporâneos.

Ogrande império romano de civilização helênica foi, apartir de Augusto,
o que Toynbee chamou de Estado mundial, dada a enorme abrangência dos seus
tentáculos. Não havia a facilidade de intercomunicação de hoje, mas é admirável
a disseminação da cultura helênica, da lingua grega para os cultos e, para a ple
be, do latim, depois transformado nas línguas neolatinas de hoje e inserido na
estrutura do alemão e no vocabulário do inglês e de outros idiomas; além disso,
havia o direito romano, a arte e a filosofia helênicas, de mistura com a herança
judaica e cristã, tudo a informar o mundo moderno e contemporâneo. Eis aí a
"globalização" romano-helênica, paridora do mundo ocidental, a partir da Re-
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nascença, com influências que extravasaram para a Índia,,y também para a civi
lização árabe, que traduzia os clássicos gregos e trazia Aristóteles e Hipócrates
para a Europa medieval cristã.

A expansão islâmica a partir do século VlI até o XV também teve seu
estágio de glória quase mundial, espraiando-se da Arábia por todo o norte da
África e Mediterrâneo, Península Ibérica, Ásia Menor até a Índia, rincões do
Cáucaso e deixando suas raizes 110 sucessor império otomano, que bem ou mal
durou do século XIV até a primeira guerra mundial do século XX.

A expansão européia, que começou com o périplo africano do Portugal
do século XV e se estendeu pelo mundo, com o império colonial português - de
que nasceu o Brasil -, e com os impérios coloniais da Espanha, da França, da
Holanda, e da Inglaterra, resultou no mundo moderno ocidentalizado.

Sem a expansão européia, de que são fruto não só o império britânico dos
séculos XVIII/XIX, como a pax americana do século XX, não surgiria a globa

Iização de hoje.
Contudo, o nosso etnocentrismo histórico de contemporâneos da suposta

modernidade levou acadêmicos pretensiosos como Fukuyama a decretar o fim
da história.

Será que a humanidade vai parar, embasbacada com a pax americana do
hambúrguer, da Internet e da guerra eletrônica?

Já houve apax romana, apax islâmica, apax mongólica, apax otoma
na, e tantas outras, até a recente pax britânica, de que só resta hoje o mito da
princesa Diana.

Até o rei de Portugal dos começos do século XVI se intitulava o "Senhor
da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia" e Lis
boa era o maior empório das especiarias e drogas do Oriente, que saíam do Tejo
para os países europeus, levadas por mercadores estrangeiros ou consignadas
aos agentes da Coroa portuguesa, com feitorias e feitores do Rei nos mercados
do Oriente, África e cidades da Europa. O império colonial português definhou
sob a hegemonia britânica e por fim acabou, para desafogo de Brasil, Angola,
Moçambique, Guiné e outros.

O Brasil ainda será a grande nação de língua portuguesa, em que pese à
globalização .

Este pequeno retrospecto histórico não pretende minimizar o impacto atual
desse processo.

Nada de anterior se iguala, em intensidade e extensão geográfica, aos
efeitos da internacionalização da economia e da cultura, que hoje se intitula glo
balização.

Apesar da expansão do capitalismo comercial e industrial dos séculos
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XVI a XIX, nada se compara ao hodierno império das emQresas multinacionais
e do capital financeiro, que, no capitalismo triunfante deste final de século, se
sobrepõe, em muitos aspectos, ú cultura Hutóctone dos povos e à soberania dos
Estados nacionais, bem como fi 1hiCa presença da Organização das Nações Uni
das.

Que resta a um país como o Brasil, diante da avalanche da internaciona

lização?
Adaptar-se, assimilar o progresso técnico-econômico, e não deixar des

truir-se no cosmopolitismo pasteurizado a herança miscigenada- ocidental, afri
cana, indígena - da sua cultura de povo novo (como diria Darci Ribeiro), que
ainda tem muito a contribuir pmH o mundo.

Parece que nos livramos elo complexo de inferioridade colonial que, até
cinqUenta anos atrás, nos acabrunhava a brasilidade.

Que a onda globalizadOl'H não venha soterrar a cultura, a economia, a
música, a arte, a humanidade deste povo brasileiro, que não tem de ser igual ao
padrão estereotipado internacional,

O Japão, desde o século passado, c a China, agora, enfrentaram, a seu

modo, a modernização - ou a inserção no capitalismo internacional- de manei
ra criativa e talvez um tanto selvagem. Outros países irão adaptar-se de bom
grado ou não,

Aglobalização será um processo históricoenriquecedor, desde que o Brasil
consiga assimilá-la, sem ser triturado na caldeira da homogeneidade e da subser~

viência. Essa pode parecer uma pretensão utópica. A globalização admitiria a
diversidade? O Brasil tem massa crítica para deixar a periferia do mundo? Que
novas formações ou sistemas sociais surgirão? São perguntas para o século XXI.
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