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São bem conhecidas as amplas manifestações da atual interdependência global. Operações 

financeiras realizadas nos Estados Unidos podem determinar o crescimento econômico em qualquer 

parte do mundo; emissões de dióxido de carbono na China conseguem afetar colheitas e meios de 

subsistência nas Maldivas, em Bangladesh, no Vietnã e além; uma epidemia no Vietnã ou no México 

pode afetar a vida da população nos Estados Unidos; e um vazamento nuclear no Japão ameaça a saúde 

pública em todo o resto do mundo. As dificuldades inerentes de, por meio dos Estados-Nação, se 

implantar soluções para problemas globais também se tornaram evidentes. Tradicionalmente, dois 

modelos gerais têm sido usados para lidar com estas dificuldades. O primeiro se vale de um grande 

leque de soluções e alianças ad hoc: quando os instrumentos padronizados de Saúde Pública se 

mostraram insuficientes, o Fundo Global de Luta Contra AIDS, Tuberculose e Malária foi criado; 

quando a internet se tornou global, sua manutenção foi atribuída a ICANN, sigla em inglês para 

Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, que, dentre outras coisas, lista os acessos 

de cada usuário individual de internet em sua jurisdição, o que muito se diferencia do convencional 

multilateralismo intergovernamental.   

O segundo modelo tem como base uma mais sólida confiança na autoridade e na força vinculante 

do Direito Internacional, e também no que ficou conhecido por paradigma dos bens públicos globais. Os 

que propõem este conceito apontam, primeiramente e principalmente, para a existência de certos bens 

públicos globais e vitais, sendo o clima o exemplo mais óbvio. Este paradigma dos bens públicos globais 
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implica também em alguma mensurabilidade, se não uniformidade, na maneira com que as pessoas 

respondem aos vários desafios das ações coletivas em escala global. Alguns se sentem sufocados pela 

expectativa de alguma convergência entre os variados caminhos de um governo global; outros acham 

esta expectativa tranquilizante e libertadora. Na periferia, muitos têm estado ausentes deste debate. 

Ambos os modelos se baseiam na crença de que o governo global é, essencialmente, um quebra-

cabeça (puzzle) tecnocrático para o qual um desenho institucional inteligente fornecerá todas as 

respostas necessárias. No entanto, o que o mundo está negociando é, na verdade, um contrato social 

global, e não um sistema tecnocrático. A pergunta chave, e que precisa ser respondida, é quais as 

responsabilidades que temos em relação àqueles que não são nossos compatriotas. A pergunta é tão 

simples que por vezes somos subitamente surpreendidos com a estranha ausência de respostas prontas 

para essa questão fundamental. Gerar respostas significativas a esta pergunta implica em começar a 

imaginar – sem pânico ou pressa, e com todo o cuidado e reflexão que esta conversa requer – uma 

cidadania global1; 3. 

Em seu uso comum, “cidadania” se refere à constelação de direitos e deveres que emanam de um 

contrato social e do próprio status de cidadão num Estado-Nação. Mas e quanto a uma cidadania 

global? Seria ela possível – ou mesmo desejável? 

Há diversas objeções plausíveis à ideia de cidadania global. Poderia se argumentar que colocar 

um grau de responsabilidade, ainda que modesto, sobre todas as sete bilhões de pessoas do mundo é uma 

sobrecarga que de tão grande torna-se inexecutável. Além disso, pode se argumentar que qualquer 

experiência significativa de consciência pan-global e solidariedade para com outros seres humanos é 

incipiente e, no melhor dos casos e exatamente por isso, não pode ser base de uma formidável 

constelação de direitos e deveres, e que a experiência de ser um cidadão global está limitada a uns 

poucos ativistas e à elite internacional, como os que se reúnem no Fórum Econômico Mundial em 

Davos. Por fim, poderia se argumentar que cidadania pressupõe uma efetiva observância às regras de um 

Estado, e como não há um governo global, qualquer debate sobre cidadania global é uma extravagância. 
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Apesar de tão grande ceticismo ligado ao tema, pretendo demonstrar que na verdade é necessário 

e possível imaginar uma cidadania global. Para isso, primeiro considero as opiniões pouco úteis que até 

então impedem uma consideração frutífera do conceito de cidadania global. Depois, apresento os 

fundamentos para uma cidadania global e ofereço dois experimentos mentais para operacionalizar este 

novo conceito. Além disso, ofereço também um resumo de workshops para se explorar o tema cidadania 

global. 

 

Debates Substitutos 

 

Não é nenhuma surpresa o ceticismo existente acerca do conceito de cidadania global, pois as 

discussões sobre cidadania global deixam muito a desejar. Por isso, a questão da cidadania global 

precisa começar pela desativação da maioria destes campos minados, destes pontos infrutíferos que 

impedem o avanço da discussão sobre uma cidadania em todo o globo. 

O primeiro campo minado é formado pelo grupo que acredita em uma federação global 

camuflada. Proponentes desta visão veem qualquer problema internacional como uma oportunidade de 

se chegar mais perto de algum governo federal global. Eles parecem ter a intenção de oferecer uma boa 

vida por meio de uma estrutura global, pois duvidam da legitimidade dos Estados-Nação e de fato não 

apreciam suas habilidades de comandar alianças e oferecer resultados. Eles também possuem uma fé 

aparentemente cega em redes internacionais e subestimam as dúvidas legítimas que muitos possuem 

sobre entregar sua soberania para instituições internacionais deploravelmente equivocadas. A principal 

consequência negativa das atividades deste grupo é levantar suspeitas, de maneira difusa, sobre 

importantes sistemas internacionais e assustar pessoas sensatas que, de outra maneira, talvez fossem 

abertas em relação à cooperação internacional mais pragmática. 

O segundo campo minado é criado por aqueles que defendem um pensamento cosmopolita 

radical. Este argumento, que avança graças a um pequeno porém influente grupo, afirma que é de 

alguma maneira moralmente condenável se importar menos com pessoas do outro lado do mundo do que 

com pessoas de sua comunidade ou de sua família. Esses cosmopolitas radicais sustentam que devemos 

estar prontos para abdicar de toda a riqueza até que a última pessoa do mundo não tenha menos recursos 

que o resto nós. Críticos tem acertadamente descrito os defensores desta visão como sendo interessados 

em uma humanidade hipotética, ao mesmo tempo em que possuem uma grande dose de desdém para 

com os falíveis e imperfeitos humanos existentes. Tais cosmopolitas, tão moralmente virtuosos, também 

subestimam o modo com que o capitalismo moderno melhorou o padrão de vida de bilhões. Eles 



 

 

parecem não se importar com o fato de que sermões e retórica trabalhada raramente funcionam. Assim 

como a postura do primeiro grupo, a demanda excessiva deste grupo intimida pessoas sensatas, que 

então resistem a qualquer discussão sobre estruturas normativas internacionais.  

O terceiro campo minado é formado por advogados do fim do mundo, um grupo difuso de 

pessoas que tendem a pensar que amanhã será pior do que hoje ou do que ontem. Seus cenários de fim 

iminente, cuja única escapatória é que alguma forma de cooperação global seja alcançada 

imediatamente, frequentemente tem a intenção de incentivar as pessoas à ação. Entretanto, estes 

proclamadores do fim parecem não perceber que não é muito produtivo gritar avisos de alerta 

repetidamente. Membros deste grupo tampouco apreciam o imenso progresso feito pela humanidade por 

meio de programas graduais e pragmáticos de cooperação internacional2. E ainda mais importante, eles 

parecem ignorar o fato de que medo não é um motivador eficiente para o mais importante elemento para 

cooperação global: a juventude. 

O quarto campo minado é formado pelos realistas cínicos, que prontamente argumentam que a 

vida não é justa, que é preciso amadurecer e não perseguir programas internacionais difíceis e 

impraticáveis. Muitos destes cínicos vivem em países industrialmente avançados, veem com grandes 

suspeitas qualquer tentativa de cooperação internacional e são profundamente céticos em relação a 

qualquer contribuição nacional – do tesouro ou de soberania – para soluções globais. No entanto, eles 

minimizam a necessidade de cooperação proativa entre atores para a solução de problemas futuros, 

assim como minimizam os custos que seu cinismo traz para as oportunidades de cooperação. Estes 

cínicos também existem nos países em desenvolvimento, onde veem qualquer tentativa de reformar 

instituições multilaterais como um plano para consolidar o poder nas mãos de uma minoria privilegiada. 

Eles pontificam a inerente injustiça da realidade em que vivemos, mas sem deixar nenhuma dica do que 

fariam se estivessem convencidos de que uma ordem mais justa é possível e está a alcance. Cada grupo 

de cínicos culpa a insensatez de outro para justificar sua própria posição. 

 

A Necessidade de uma Direção 

 

O campo minado formado pelos quatro grupos mencionados fez da introdução a um debate sobre 

cidadania global uma tarefa desafiadora. Sem embargos, se não começarmos a pensar minimamente em 

um contrato social global será quase impossível lidarmos com um mundo onde a interdependência 

cresce aceleradamente. Não há razão para que pensemos que a interdependência não irá crescer ou 

acelerar no futuro: muitos já percebem que a habilidade de exercer controle real sobre as próprias vidas 



 

 

está se esvaindo, levando a uma sensação de ausência de certezas, a uma ansiedade e a uma reação 

difusa. A escolha aqui não é entre retornar aos bons e velhos tempos de Estados todos poderosos e suas 

robustas fronteiras impenetráveis ou ser uma folha indefesa, a mercê de ventos advindos de todos os 

cantos do mundo. A escolha é se a humanidade estará ou não apta a construir um contrato social global. 

Uma lista de princípios que nos orientem – uma bússola moral – é necessária para que seja possível 

navegar nas águas turbulentas de um mundo onde a interdependência global nunca foi tão grande. 

 Podemos traçar um paralelo com o ato de dirigir um carro. Todo dia milhões de pessoas dirigem 

quase que coladas ao carro das outras, a uma velocidade média de oitenta quilômetros por hora. Um 

pequeno deslize ao volante provocaria um imenso acidente, mas mesmo assim nós cruzamos de pista 

quase que instintivamente e sem riscos, pois dirigimos com uma parceria implícita com outros 

motoristas e temos expectativas razoáveis sobre seu comportamento. Esta parceria com outros 

motoristas e as expectativas em função de seu comportamento, que servem para mitigar os riscos 

hipotéticos de se dirigir, podem existir porque as pessoas seguem leis, hábitos e convenções que foram 

estabelecidas há muito tempo atrás sobre como operar veículos. Se qualquer coisa pudesse acontecer a 

qualquer momento, não poderíamos dirigir da maneira que fazemos hoje: dirigiríamos muito mais 

devagar e com muito mais cautela. Normas e convenções sobre direção e tráfego nos dão previsibilidade 

e nos permitem um trânsito melhor.  

 Num mundo onde a interdependência é crescente, as pessoas precisam de uma estrutura global 

como guia para poder agir e convergir com facilidade. Parte desta estrutura de referência precisa ser 

baseada em uma cidadania global, um sistema de deveres que conscientemente estejamos prontos para 

assumir após deliberação apropriada, e correspondentes direitos que estejamos prontos para reclamar. 

Nós todos precisamos nos perguntar: com quais responsabilidades em relação a outros seres humanos 

estamos prontos para nos comprometer, e como seria esta cidadania global? Dois experimentos mentais 

podem nos ajudar a elucidar estas perguntas. 

 

O bilionésimo sétimo ser humano 

 

O primeiro experimento mental para imaginarmos o desenho de uma cidadania global é 

especular o que se diria como boas vindas ao bilionésimo sétimo ser humano, que recentemente se 

juntou a nós neste planeta. Um exercício útil seria reservarmos 15 minutos de nosso dia para 

imaginarmos o que contaríamos à bilionésima sétima pessoa nascida neste planeta sobre as condições de 

vida que a esperam. Esta conversa, embora hipotética, nos ajudaria a dar conta da atual situação do 



 

 

mundo que todos nós ajudamos a produzir. Também nos permitira descobrir nossas mais importantes 

responsabilidades em relação a nós e às próximas gerações – a essência da cidadania global. 

 A primeira coisa que poderíamos dizer ao nosso novo companheiro é que ele pode esperar viver 

mais de setenta anos, e isso é quase o dobro do que as pessoas esperavam há um século. Diríamos a ele 

que, embora o mundo seja ainda muito desigual em termos de receita e saúde, a disparidade entre 

expectativas de vida está decaindo. Poderíamos confiantemente lhe dizer que o mundo possui, 

internacionalmente, alguns instrumentos efetivos de saúde pública, que erradicamos a varíola e que 

talvez vejamos o fim da poliomielite e a malária ainda enquanto ele vive. Contaríamos que ele poder ter 

a expectativa de ter ao menos 11 anos de educação escolar, sendo a educação outra área em que as 

disparidades estão diminuindo, ainda que de maneira incipiente. Caso fosse uma mulher, poderíamos 

informá-la que mais do que nunca o mundo valoriza a igualdade de gênero, e que ela pode esperar um 

mundo muito mais aberto e tolerante que sua mãe ou avó experimentou.  

 Dando boas vindas com entusiasmo e otimismo, contaríamos que, como a bilionésima sétima 

pessoa nascida neste planeta, ela teria capacidades e recursos que lhe dariam poderes que outrora nem 

mesmo grandes imperadores e magnatas tiveram. No que se refere à informação e ao conhecimento, ela 

teria um acesso sem precedentes, por meio de recursos como Google Scholar, JSTOR, e Wikipédia. O 

oceano de informações que temos a nossa disposição está além dos sonhos mais longínquos dos 

enciclopedistas e cientistas dos séculos passados. Contaríamos que nos tornamos uma comunidade de 

aprendizado virtual, onde uma legislação avançada em um lugar do mundo é estudada e adotada em 

diversos outros lugares, num processo saudável de osmose de normativa3. 

 Ao mesmo tempo, teríamos que admitir que existam alguns pontos críticos. Apesar de sabermos 

dos horrores dos genocídios acontecidos e tenhamos fortemente jurado não permitir que este crime 

bárbaro volte a ocorrer, a parte triste é que provavelmente ninguém iria socorrer nosso bilionésimo 

sétimo ser humano se fosse ele estivesse de frente a um genocídio. Nós teríamos que lhe contar que não 

só os grandes poderes militares do mundo se abdicaram de sua responsabilidade de proteger, mas 

também que não permitiram o desenvolvimento de procedimentos e instituições para que as pessoas se 

juntem às forças armadas voluntárias da Organização das Nações Unidas (ONU), para intervenção em 

casos iminentes de genocídios. 

 Nós contaríamos ao nosso novo colega, também, que nós disparamos, primeiramente sem saber e 

nos últimos vinte anos sob plena consciência, uma cadeia de eventos relacionados às mudanças 

climáticas que talvez em pouco tempo se tornem irreversíveis e tragam conseqüências catastróficas ao 

meio ambiente. Hoje, sabemos que hidrocarbonetos são vendidos a preços muito baratos, e não refletem 



 

 

os reais custos que seu consumo gera ao meio ambiente e às futuras gerações. Como consequência, 

futuras gerações vem subsidiando nosso atual bem estar, e precisarão lidar com uma conta já vencida e 

fracionada. Teríamos que contá-lo que, embora tenhamos sido capazes de estruturar um plano coletivo 

de ações globais pra conter e prevenir a diminuição da camada de ozônio, até agora não fizemos nada 

parecido em relação às mudanças climáticas. 

 Por fim, teríamos que contar que as potências globais, durante décadas do século vinte, 

colocaram em risco toda a humanidade ao construírem milhares de ogivas nucleares, e que por mais de 

uma vez estivemos incrivelmente próximos de um holocausto nuclear. Entretanto, mesmo que ainda 

hoje não tenhamos conseguido atingir o objetivo de total desarmamento nuclear, estabelecido há 

quarenta anos pelo Tratado de Não Proliferação, conseguimos reduzir o arsenal a apenas uma fração do 

que ele um dia foi.  

 Dar as boas vindas ao bilionésimo sétimo ser humano nos dá a oportunidade de realizar uma 

introspecção, assim como dar conta honestamente de nossas responsabilidades em relação a outras 

pessoas e às próximas gerações, o que constitui a essência da cidadania global. Fazer aos outros o que 

gostaríamos que eles fizessem por nós continua, ao longo da história da humanidade, sendo o princípio 

mais confiável para invocar uma conduta decente. Esta conversa hipotética com nosso novo conterrâneo 

pode nos guiar num caminho para que respondamos algumas perguntas centrais para elucidar o que seria 

abrangido pela cidadania global. 

  

Um Véu Global de Ignorância 

 

 Ao considerarmos a forma de uma cidadania global, um segundo e mais elaborado experimento 

mental é o véu global de ignorância, inspirado em Jown Rawls e sua obra Uma Teoria da Justiça4. 

Rawls propõe que pensemos em justiça por meios procedimentais, e em termos de uma definição 

particular: “a justiça como equidade”. De acordo com esta definição, os princípios para organização da 

sociedade seriam acordados com base, hipoteticamente, em uma posição originária de igualdade, e esses 

princípios acabariam por pautar todos os tipos de cooperação social e governos que poderiam ser 

estabelecidos posteriormente. Esta situação colocaria as pessoas por trás de um “véu de ignorância”, que 

impediria que elas soubessem que posição ocupariam na sociedade, ou dos recursos que teriam na 

distribuição de bens e habilidades. A razão disso seria assegurar que os princípios acordados para 

organização da sociedade, por trás do véu de ignorância, não poderiam ser definidos em favor de 

nenhuma condição particular, e que estes princípios seriam resultado de uma honesta discussão e 



 

 

deliberação. Embora a proposta de Rawls soe familiarmente Kantiana, é possível argumentar que a 

maioria das tradições religiosas e filosóficas possui esquemas parecidos. A máxima de tratar os outros 

da maneira com que gostaríamos de ser tratados na mesma situação é tanto uma simples preposição 

como possivelmente uma das mais radicais ideias da história5. 

 Deste modo, como seria o mundo sob o véu global de ignorância? Sob efeito deste véu, sobre 

quais questões nós iríamos querer estabelecer regras, e quais questões deixaríamos para o cotidiano e 

para a política posterior a retirada do véu? Minha intuição é que iríamos querer regras a respeito daquilo 

que estivéssemos completamente seguros e sobre os riscos críticos que gostaríamos de ter garantias 

substancias de poder evitar. Os elementos que constituem uma vida boa não podem ser dados por meio 

de estruturas globais. Uma vida boa tem muito mais a ver com camaradagem, amizade, família e afeto 

do que por medidas globais. Por isso, as regras globais a serem estabelecidas sob o véu de ignorância 

precisam ser mínimas, e não resultado de uma familiar tentação de se dedicar a uma engenharia social e 

de fornecer uma vida boa a todos por meio de um governo global. Além disso, as regras estabelecidas 

por trás do véu de ignorância não devem ter como objetivo substituir a política. A maioria das questões 

que nos são sensíveis deve ser, e continuará sendo, tema da política local e nacional. Um véu global de 

ignorância iria apenas nos ajudar a identificar aqueles pontos excepcionais que gostaríamos de regular 

antes de nos ocuparmos das atividades básicas da vida e da política. Isto, especialmente, nos daria 

valiosas ideias sobre o que deve ser conteúdo da cidadania global. 

 Assumindo que todos nós estaremos presentes no momento da fundação do véu da ignorância, 

nossa primeira questão como “fundadores” seria se nós queremos um governo global, uma federação 

global, ou se optamos pelos Estados-Nação como unidade primária de aliança e cooperação 

internacional. De Kant ao Movimento Federalista Mundial, muitos têm considerado um parlamento 

mundial. Se estivéssemos sob o véu, nós provavelmente nos surpreenderíamos com a pequena adesão 

que o Movimento Federalista Mundial tem possuído ao longo dos anos. Artificial ou não, parece que a 

aliança a outras pessoas que falam a nossa língua e compartilham conosco a mesma história e o mesmo 

território parece ter sobrevivido ao longo do tempo. Por isso mesmo, como hipotéticos fundadores sob o 

véu, nós provavelmente optaríamos por manter os Estado-Nação, embora eu imagine que também 

esperaríamos que os Estados-Nação fossem mais abertos à cooperação internacional do que eles são 

hoje. Até mesmo sem o véu, pesquisas globais de opinião mostram que, mesmo em países mais 

unilaterais e apegados a soberania como a China, a Índia e os EUA, há mais pessoas que apóiam do que 

pessoas que rejeitam noções multilaterais como a responsabilidade de proteger das Nações Unidas e a 



 

 

observância às regras da Organização Mundial do Comércio (OMC), mesmo que contra seus próprios 

países6. 

 A segunda questão vital que os fundadores podem esperar confrontar é se as pessoas gostariam 

de manter o capitalismo como sistema de produção e distribuição. Dos ludistas ao Fórum Mundial 

Social em Porto Alegre, várias correntes anticapitalistas tem sustentado que o capitalismo destrói mais 

do que cria, e leva a grotescas desigualdades, que retiram a dignidade dos seres humanos. Mesmo que o 

nível de prosperidade material dos últimos dois séculos seja sem precedentes na história da humanidade. 

É verdade que existem dramáticas desigualdades no mundo: os 2% mais ricos possuem mais da metade 

dos bens disponíveis.7 Isto não parece ser muito aceitável sob um véu global de ignorância. Embora nós 

também saibamos que o aumento dramático da desigualdade de renda entre lares é um resultado do 

recente processo de industrialização do ocidente e de suas conseqüências imediatas, entre 1820 e 19508. 

A desigualdade entre lares, embora alta, tem se mantido estável e não cresceu desde 1950, ainda que 

haja uma crença generalizada que a desigualdade venha aumentando nas últimas décadas.9 O aumento 

da comunicação e o alarde sobre as disparidades talvez expliquem parcialmente a diferença entre as 

impressões majoritárias e o que mostram os estudos. Enquanto a desigualdade de renda tem se mantido 

estável nos últimos cinquenta anos, sabemos que ao redor do mundo desigualdades nos anos de 

escolaridade e disparidades na expectativa de vida tem aumentado dramaticamente. O homem médio de 

hoje tem muito mais capacidades (como definidas por Amartya Sem) disponíveis para si do que Genghis 

Khan ou Napoleão tiveram. 

 Por isso mesmo, quando os fundadores reexaminarem as evidências sob o véu global de 

ignorância, eles provavelmente ficariam descrentes pelo tamanho das desigualdades. Entretanto, é ainda 

mais provável que eles se impressionem com a energia criativa liberta pela modernidade capitalista, e 

como se optou pela manutenção do sistema capitalista ao mesmo tempo em que foi mantida a busca e a 

negociação por mecanismos apropriados de redução das consequências destas desigualdades. Os 

fundadores provavelmente se sentiriam desapontados pela soberba apresentada pelas altas cúpulas do 

capitalismo, mas talvez decidissem que estes excessos talvez sejam mais bem resolvidos por meio de 

ativismo e política do que por qualquer regulação atemporal definida por trás do véu de ignorância. 

 Há pouco sugeri que os fundadores sob o véu global de ignorância provavelmente manteriam os 

mesmos pontos fundamentais. Isto pode ser uma importante revelação para o desenvolvimento da 

cidadania global. As pessoas normalmente tratam o status quo como um estado arbitrário de incidentes 

que precisam ser tolerados e reforçados. Contudo, se este experimento aponta para a verdade, o status 

atual seria provavelmente mantido a partir de um processo de deliberação meritocrática. 



 

 

 Entretanto, nem todos os temas são assim. Por exemplo, se eu fosse um fundador sob o véu 

global de ignorância, eu iria querer um instituto que garantisse com muito mais eficácia proteção contra 

grandes riscos como os das mudanças climáticas. A maioria das simulações mostra que seguir o atual 

caminho no que se refere ao clima nos levará em breve a um ponto sem retorno, disparando uma ação 

em cadeia de eventos com impactos catastróficos para a existência humana e a civilização na Terra. 

Ainda assim, as características essenciais da atual dinâmica fazem com que a mudança climática seja um 

difícil desafio. Há um intervalo de quase trinta anos entre as emissões de carbono e as consequências 

finais das emissões, por exemplo. Esta longa duração de tempo entre causa e efeito enfraquece a 

motivação por uma mudança de comportamento. Por exemplo, o fato que uma porcentagem significativa 

de adultos continua fumando, apesar das provas das consequências para a saúde, demonstra que 

humanos acham difícil desistir de gratificações imediatas para prevenir custos que serão colhidos trinta 

anos à frente. Além disso, mesmo que metade da população mantenha práticas prudentes e moderadas, a 

falta de cooperação da outra metade pode ainda impedir a sobrevivência da humanidade. 

 Dado aos grandes obstáculos e a própria natureza complexa do problema da mudança climática, 

se eu fosse um fundador sob o véu global da ignorância, eu gostaria que uma regra bem clara fosse 

estabelecida. Esta regra teria que se basear no reconhecimento de direitos iguais de todos emitirem 

dióxido de carbono e equivalentes. Isto importaria em determinar o nível de segurança máximo para 

emissão de dióxido de carbono e equivalentes, e dividir este nível entre 7 bilhões de seres humanos10. 

 Aqueles que querem emitir mais do que sua parcela igual e segura só o poderiam após 

estabelecerem um esquema sustentável, verificável e mensurável, ou após de receber créditos de 

emissão de outros. Sociedades avançadas poderiam adquirir créditos pela produção de energia limpa, 

mitigação e fornecimento de tecnologias aos outros, mas tendo como regra básica não negociar11. Dado 

os grandes ajustes que seriam feitos na economia global, os fundadores talvez escolhessem 

institucionalizar um substancial período gratuito, onde a intensidade do carbono seria a marca, ao invés 

de emissões per capita.  

 Desde as primeiras décadas do século vinte, a humanidade ameaça e brinca com sua própria 

existência por meio da produção de armas nucleares. A hipótese de um holocausto nuclear poderia gerar 

uma reação dos fundadores do véu global de ignorância. O arsenal nuclear tem sido reduzido nas últimas 

duas décadas, mas o nobre e racional objetivo de total desarmamento nuclear, que foi o ponto central no 

Tratado de Não Proliferação Nuclear, ainda não foi realizado. A concretização deste objetivo talvez seja 

um ponto que os fundadores venham a insistir.  



 

 

 Outro risco similar que aqueles sob o véu global de ignorância provavelmente buscarão se refere 

a conseguir garantias contra o genocídio. Humanos tem sido frequentemente sujeitos a este crime 

hediondo, e a solene responsabilidade de lhe prevenir tem sido frequentemente abdicada por motivos 

paroquiais. Isto dificilmente parece aceitável sob o véu de ignorância. Então os fundadores devem 

escolher reforçar o Tribunal Penal Internacional (TPI), insistindo que as partes que se recusarem a 

participar do TPI percam alguns privilégios de soberania, como seu assento na Assembleia Geral da 

ONU. Além disso, os fundadores podem procurar superar a recorrente baixa nos quadros das forças 

armadas da ONU. Este problema é fruto do fato dos Estados-Nação constituírem a primeira unidade de 

alistamento militar, e por aceitarmos isso, aceitamos também que cidadãos não podem ser compelidos a 

arriscar suas próprias vidas se não há nenhum interesse nacional envolvido. No entanto, o alistamento 

em forças nacionais não é a única opção para cumprir a responsabilidade de proteger e prevenir o 

genocídio. Pessoas tem constantemente pego em armas em solo estrangeiro por suas convicções, a 

Brigada Internacional que lutou na Guerra Civil Espanhola é o mais celebrado exemplo, embora a 

prática seja antiga. Por isso mesmo, os fundadores talvez direcionem a ONU para implantar mecanismos 

de aceitar voluntários em suas tropas, assegurar uma representação equitativa entre as diferentes regiões 

do globo, para que não haja dominação de grupos particulares em nenhum conflito, e treinar estes 

soldados para que sejam disciplinados durante suas missões, já que temos muitos exemplos de pessoas 

sendo mal tratadas por aqueles que deveriam resgatá-las. Poderíamos mesmo imaginar uma conjuntura 

onde não apenas o Conselho de Segurança da ONU, mas também o Secretário-Geral da ONU, ou um 

conselho de antigos Secretários-Gerais poderia aprovar determinada missão, de modo que a ação não 

fosse presa pelo veto de um dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Quaisquer 

riscos que possam ser associados a este esquema ideal seriam pouco perto do custo de oportunidade de 

uma nação militar se poderosa negar a se envolver em caso de um iminente genocídio.  

 Uma última questão fundamental que provavelmente surgiria sob o véu de ignorância é a 

redistribuição econômica. Os fundadores sob o véu de ignorância se sentiriam compelidos a estabelecer 

regras de redistribuição, ou deixariam isto para a vida comum e a política uma vez que retirado o véu? 

Suspeito que, embora os fundadores provavelmente gostassem do decréscimo de algumas disparidades 

em décadas recentes, eles ainda assim se sentiriam desconfortáveis com o enorme volume de 

disparidades que ainda existem. Ao reverem o atual leque de ferramentas que temos para combater 

disparidades, provavelmente não ficariam muito impressionados pelos registros do tradicional modo 

assistência ao desenvolvimento praticado por programas sui generis, como o Fundo Global de Combate 

a AIDS, Tuberculose e Malária, e provavelmente determinariam maior ação. Os fundadores certamente 



 

 

ficariam intrigados com os efeitos de se permitir que pessoas de países pobres residam e trabalhem 

temporariamente em economias avançadas12. Remessas normalmente funcionam como maiores 

multiplicadores do que auxílio oficial para o desenvolvimento, e fortalecem pequenas comunidades de 

maneira mais eficaz. O problema das remessas e da exportação de mão-de-obra por meio de imigração 

temporária já está na pauta da OMC, e os fundadores poderiam dar mais atenção a este tópico do que ele 

atualmente recebe. Todavia, dada a grande multiplicidade do comércio mundial, do desenvolvimento e 

da assistência financeira, os fundadores sob o véu da ignorância provavelmente institucionalizariam uma 

revisão das disparidades e das variadas ferramentas, mais do que serem convencidos da superioridade 

eterna de qualquer regra ou instrumento.13 

 O ponto destes dois experimentos mentais, é claro, não é o brilho ou a inépcia de qualquer 

conjunto de respostas ou resultados em particular, mas sim o processo. Meu objetivo aqui é mostrar que 

há alguns pontos que valem à pena se debruçar, e que estes são questionamentos que valem à pena. As 

similaridades que os dois experimentos revelam o eles dizem: ambos os experimentos apontam sucessos 

parecidos e questões similares, ao invés de respostas rápidas.  

 

A equidade importa? 

 

 Céticos ainda podem argumentar que ambos os experimentos – e a cidadania global em geral – 

pressupõem que equidade importa, ao passo que é o poder, e não a equidade,  que de fato importa tanto 

na vida quanto no mundo. Estes céticos encontram na academia contemporânea muito suporte para esta 

perspectiva. Estes trabalhos geralmente sustentam que o poder é o poder forte, e que ser amado ou 

respeitado não substitui ser temido. Eles nos alertam que o jogo de poder entre as nações sempre 

continua, mesmo que um objetivo maior ou uma bela retórica seja invocada. As superpotências são 

nações egoístas, arbitrárias e perigosas, e não deveriam se sentir envergonhadas ou constrangidas por 

leis e pela legitimidade internacional.14 A recusa dos EUA em assumir a ascensão dos poderes 

emergentes ao redor do mundo não faz coisa alguma em relação ao seu status como superpotência 

solitária. Naturalmente, seria tolo imaginar que a opinião pública global é de fato uma “segunda 

superpotência”, ou mesmo um fator crucial. Tais preocupações estão como Lilliputians provocando o 

imenso Gulliver. Qualquer um que sustente tais visões ingênuas precisa ser avisado que boas intenções 

são, na melhor hipótese, distrações e inutilidades, e na pior hipótese, um atalho para o desastre, dado sua 

imprudência15. Céticos preferem subestimar os resultados das ações internacionais de normatização, 

como a abolição do trafico de trabalho escravo ou o estabelecimento do TPI.  



 

 

 Estes visões cínicas avançam não apenas a partir do núcleo duro de poder do sistema 

internacional, mas, numa inversão fascinante, também de diversas periferias do sistema internacional. 

Um grande contingente argumenta que a força faz o certo, o que absolve aqueles com poderes 

formidáveis de qualquer tipo de responsabilidade em resolver problemas mundiais, ou mesmo de 

articular potenciais contribuições para que algo além da lei da selva prevaleça. Assim, a inércia dos 

poderosos coloca o peso da irresponsabilidade sobre os não tão poderosos, o que é usado pelos cínicos 

como argumento da necessidade de um poder puro de origem, dada a proporção de irresponsabilidade do 

mundo como um todo. 

 Eu argumentaria que equidade importa sim atualmente, e importará ainda mais no futuro. Os 

BRICs (Brasil, Russia, India e China) e os Próximos 11 (Bangladesh, Coréia do Sul, Egito, Filipinas, 

Indonésia, Irã, México, Nigéria, Paquistão, Turquia e Vietnã), grupos de nações emergentes, estão a um 

passo de ultrapassar os países do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, Itália, 

Japão e Reino unido). Embora estas mudanças talvez não se materializem por um longo tempo, e mesmo 

que tais projeções em longo prazo sejam notórias e difíceis de predizer, ainda assim é evidente que as 

disparidades de poder são muito menos severas hoje, e provavelmente serão ainda menos severas em um 

futuro próximo. Ao mesmo tempo, o atual nível de interdependência e a própria natureza dos iminentes 

problemas que a humanidade enfrenta têm uma clara repercussão na congregação mínima de alianças 

que são necessárias para vencer estas dificuldades. A mudança climática é o mais óbvio exemplo: a 

menos que a maioria dos atores e seus cidadãos cooperem voluntária e proativamente, é bem improvável 

que a civilização humana tal qual conhecemos sobreviva. Deveria ser bem evidente que uma abordagem 

autoritária não ira assegurar uma cooperação voluntária e proativa entre os cidadãos ao redor do mundo. 

Tente imaginar um técnico em Fukushima ou um Ministro da Saúde africano analisando dados sobre 

uma possível pandemia, ou um membro da nova classe média chinesa que está para comprar um carro, 

ou um estudante de pós-graduação que se depara com o próximo plano de Abdul Qadeer Khan. Nós 

queremos que estas pessoas pensem que a força é que faz o certo e que o mundo é governado pelas leis 

da selva, ou você quer pensar sobre a possibilidade delas terem responsabilidades para com as pessoas 

que não são suas compatriotas? Sem um senso de equidade difundido e que corresponda a um desenho 

de cidadania global, a humanidade não será de navegar pelos bancos de areia gerados pela 

interdependência e pela interconectividade global. 

 A arquitetura do poder mundial não é a única arena que tem se tornado mais democrática. A 

rápida proliferação de conteúdo permitiu que nos tornássemos incrivelmente atentos cada movimento 

dos outros. Ainda não somos uma vila global, mas estamos significantemente mais atentos as situações 



 

 

das outras pessoas do que estávamos há um século ou há uma década, e, como resultado, a opinião 

pública veio a se importar cada vez mais com a política externa. Além disso, a opinião pública aparenta 

ser mais multilateralista que as opiniões dos políticos. Por exemplo, uma recente pesquisa realizada pelo 

World Public Opinion oferecia a escolha entre “Nosso país deve constantemente seguir o Direito 

Internacional; é errado violar leis internacionais assim como violar leis de seu próprio país”, e “Se nosso 

país achar que não é do interesse nacional, ele não deve se sentir obrigado a cumprir o Direito 

Internacional”. Na pesquisa, 57% de todas as pessoas vindas de 24 países escolheram concordar com o 

Direito Internacional e apenas 35% escolheram a opção pelo interesse nacional16. Participantes de países 

que normalmente são vistos como unilateralistas, como a China, Índia e os EUA, se alinharam com a 

tendência global. 74% das respostas na China, 49% na Índia e 69% nos EUA são a favor de se seguir o 

Direito Internacional, enquanto 18%, 42% e 29% preferem a posição pelo interesse nacional, 

respectivamente. 

 A mesma pesquisa mostrou que as pessoas sistematicamente subestimam a possibilidade de que 

suas posições multilateralistas sejam partilhadas por seus compatriotas, acreditando serem as únicas a 

apoiar o Direito Internacional. 48% dos entrevistados indicaram que, em comparação com o homem 

médio, eles eram pessoalmente mais firmes em seu apoio ao Direito Internacional; 28% disseram que 

eram menos certos em seu apoio. Esta “ilusão de ótica” pode ser explicada a partir do discurso 

hegemônico dos cínicos, e pode ser em si mesma uma oportunidade de fortalecimento do 

multilateralismo. Os políticos cínicos, por outro lado, possuem uma boa dose de desdém a respeito das 

preferências populares pelas normas internacionais, e reclamam, por exemplo, que “os americanos não 

querem seu poder servido cru, querem ele à salté nas melhores das causas”4;17. Uma pesquisa similar 

mostra que, nos 24 países pesquisados, 55% das pessoas gostaria que seus governos agissem 

cooperativamente para atingir ganhos mútuos, em oposição aos 39% que sentem que seus governos 

tendem a ser mais comprometidos quando podem tirar alguma vantagem disso18.  

 Na medida em que as disparidades de poder diminuam e grandes alianças baseadas em um 

pensamento coletivo se tornem mais necessárias, noções e percepções de equidade se tornarão requisitos 

centrais para tais alianças, fazendo da cidadania global não só um elemento central da decência, mais 

uma parte central de nossos próprios interesses.   

  

                                                           
4 No original, “Americans do not want their power raw; it has to be sautéed in the best of causes.” (Nota dos 
Tradutores) 



 

 

Fóruns Vitais 

 

O local ideal para a discussão sobre cidadania global é o campus da universidade. Das mudanças 

climáticas à proliferação nuclear, desafios globais têm, mais do que qualquer coisa, uma divisão etária, e 

por isso há mais em jogo para os que possuem vinte anos de idade do que para os que possuem setenta. 

A geração anterior construiu suas redes e bens em uma época em que os Estados-Nação reinavam 

absolutos. Ao contrário, jovens de vinte anos tem que se contentar com um futuro muito mais 

interdependente, onde seu bem-estar dependerá em parte de pessoas que vivem e trabalham em outros 

países. As universidades oferecem uma estrutura única, onde jovens podem lidar com novos e 

espinhosos temas e perseguir interconexões para além de um primeiro olhar. Ainda mais, na medida em 

que vem surgindo uma classe média global, a população universitária tem se tornado muito mais 

representativa da miríade de pontos de vista do planeta.19     

 A formação em artes liberais busca fornecer aos estudantes informações e ferramentas analíticas 

para que possam exercer controle sobre suas vidas. Em um discurso de abertura dado recentemente, Bill 

Gates expressou sua insatisfação com a educação em Harvard, questionando porque no seu tempo não 

lhe ensinaram sobre a grande miséria que há no mundo20. Não gostaríamos que as próximas gerações 

nos dissessem que sua experiência na universidade não os preparou para vida em um mundo 

interdependente. É claro que os estudantes podem decidir que não possuem nenhuma responsabilidade 

em relação às pessoas de fora de seu país, mas isto compete a suas próprias consciências, é uma escolha 

individual, e não uma imposição de um modelo padrão. 

 Outro erro grosseiro é pretender que o surgimento de um contrato social global e de uma 

cidadania global é um objetivo fácil com perguntas de respostas fáceis. Alguns tentaram determinar o 

número máximo de relacionamentos baseados em confiança que uma pessoa pode ter ao longo de sua 

vida, e suas estimativas ficaram por volta de 150 e 200. Qualquer que seja este número, os laços são 

significantemente poucos perto do real número de pessoas que convivemos e interagimos em nosso dia a 

dia. Se nos sentimos por vezes desorientados e sobrecarregados, não é porque fizemos algo, mas sim 

porque somos afinal humanos. Se nos sentimos intimidados pelo potencial número de pessoas com 

quem teríamos com que nos importar, isto é bem compreensível. 

 Mais que nunca, dado o fato de nossas vidas terem se tornado tão interdependentes, não podemos 

nos esquivar de um esforço coletivo para definirmos nossos deveres em relação às outras pessoas na 

Terra, e nossos direitos como membros de uma comunidade global. Tais direitos e deveres consistiriam 

o núcleo central da cidadania global. Se as universidades do século vinte e um não fornecerem a seus 



 

 

alunos fóruns e ferramentas de discussão, para que estes analisem e identifiquem quais são suas 

responsabilidades para com outros humanos deste planeta, e assim proponham estruturas normativas 

mínimas para que naveguemos nas turbulentas águas de um mundo interdependente, então as 

universidades não estarão cumprindo com sua missão.  Pode ser que nunca cheguemos a um consenso 

definitivo sobre a extensão de nossos direitos e deveres em relação aos outros. Ainda assim, o próprio 

processo de investigação e debate pode ser extremamente benéfico, esclarecedor e libertador. 

 

Debatendo a Cidadania Global 

 

 Debates sobre cidadania global podem tomar diversas formas, e não precisam necessariamente se 

inserir no modelo padrão de quatorze encontros num semestre. Estudantes podem se organizar em 

grupos e, sob orientação, explorar questões a partir de uma bibliografia definida. Pessoas não envolvidas 

em atividades acadêmicas talvez se integrem a propostas como essa, discutindo com grupos próprios. 

 Trago adiante um planejamento para um plano de mini workshops com este objetivo21. O 

planejamento foi feito pensando em módulos, que não precisam necessariamente cobrir todos os pontos 

sugeridos e todos os workshops apresentados, embora se grande parte do conteúdo for retirado, talvez o 

aproveitamento não seja satisfatório. Ademais, uma série de debates em torno da cidadania global é 

necessariamente interdisciplinar e ligado ao uso de recursos multimídia. Por isso, não apenas textos 

acadêmicos podem ser usados, mas também devem ser incluídos no programa documentários, sites e 

textos literários. Distribuir o material dos workshops entre os participantes e pedir que alguns deles 

conduzam uma apresentação ou uma discussão pode ser um método de trabalho que explore a 

necessidade de interação que venha a surgir. 

 

Workshop 1: O mundo em que vivemos. 

 

Qualquer tentativa de pensar em uma cidadania global precisa começar com o estabelecimento 

de uma base e um balanço do mundo em que vivemos. As Nações Unidas e o Banco Mundial possuem 

um extenso banco de dados que está disponível online para consulta de qualquer um. O Penguin Group 

USA publica a série State of the World Atlas, que apresenta informações em um formato visual 



 

 

confortável5;22. Na mesma linha, há também o The Global Citizen’s Handbook23. Websites como o 

gapminder.com permitem também investigações de forma interativa.  

 O World Values Survey (www.worldvaluessurvey.org) e o World Public Opinion 

(www.worldpublicopinion.org) podem fornecer respostas sobre o que pessoas de diferentes lugares do 

mundo pensam sobre diversos assuntos. O World Values Survey possui a vantagem de ter sido realizada 

cinco vezes, o que permite acompanhar mudanças ao longo do tempo, como o suporte a igualdade de 

gênero ao redor do mundo. Ele possui também uma interface que permite que leigos analisem seu vasto 

banco de dados de maneira fácil. 

 Contextualizar onde estamos também requer que vejamos onde estivemos. Há diversas histórias 

do mundo para se escolher. Cada grupo pode escolher algumas para si. Entretanto, omitir o trabalho de 

Angus Maddison sobre as mudanças históricas no mundo da economia seria uma perda significativa24 

 Nos possuímos uma compreensível tendência em assumir que nossa realidade, urbana ou rural, é 

o modo devida dominante. Contudo, temos que ser lembrados que outras realidades existem. O filme 

Baraka (1993), de Ron Fricke,  deve ser parte de todas as listas sobre cidadania global: ele é uma 

marcante apresentação visual da diversidade humana, e pode servir como uma ferramenta útil para 

desfazer falsas premissas25. Da mesma forma, o livro de Richard Nisbett The Geography of Thought é 

um lembrete poderoso de que formidáveis tradições intelectuais e quadros cognitivos fora da tradição 

ocidental existem e precisam ser levados muito a sério26. Ao reconhecermos outras tradições 

intelectuais, uma pergunta chave surge: até onde podemos conhecer a situação do outro? O filme Crash 

(2005), de Paul Haggis apresenta este real dilema. Qualquer discussão sobre cidadania global estaria 

prejudicada se não enfrentarmos estas questões honestamente.    

 

Workshop 2: Forças centrípetas – Globalização e além 

 

Ao começarmos a contextualizar onde estamos, as forças centrípetas que nos aproximam 

merecem uma revisão. A globalização é o termo genérico para o que vem acontecendo, e há uma rica 

literatura para de basear: The World is Flat, de Thomas Friedman; In Defense of Globalization, de 

Jagdish Bhagwati; Globalization and Its Discontents, de Joseph Stiglitz; e Manifesto for A New World 

                                                           
5 Nesta parte do texto, o autor sugere diversas obras. Como grande parte delas não está disponível em português, 
optamos por deixá-las citadas conforme a referência original, independente de haver ou não versão em português. 
(Nota dos Tradutores). 



 

 

Order, de George Monbiot são alguns trabalhos diferenciados de pesquisadores e jornalistas, para 

darmos conta das múltiplas mudanças que estão ocorrendo e o que devemos pensar sobre elas27. 

A literatura padrão sobre globalização se baseia fortemente na Economia e n Ciências Política, e 

ainda há a inevitável história das mudanças tecnológicas, que precisa ser contada e analisada. Acho a 

obra de Sidney Pike We Changed the World e a de Nicholas Negroponte Being Digital bastante válidas, 

em especial porque ambos os autores assistiram da primeira fileira às mudanças e às grandes 

consequências destas28. Entretanto, se você pensa que o satélite de TV e a revolução digital explicam 

tudo, você precisa ler o livro The Box, de Marc Levinson, para ser lembrado da mudança que a 

padronização e ploriferação dos containers causou29. 

Há mais um trabalho que eu gostaria de sugerir: A Movable Feast: Ten Millennia of Food 

Globalization, de Kenneth Kiple30. Este livro é não só uma ótima leitura, que nos fornece perspectivas 

renovadoras sobre um tema tão antigo como a alimentação, mas também uma grande lembrança que a 

interação humana de longa distância vem acontecendo muito antes de trinta anos atrás. O livro Bound 

Togheter, de Nayan Chanda, é um trabalho similar sobre as manifestações recentes da globalização31.  

 

Workshop 3: Mudanças Climáticas 

 

Nada evidência nossa épica interdependência global mais do que o clima. Graças ao recente 

aumento no interesse pela questão, há uma rica literatura a disposição. Meu favorito é o documentário 

The 11th Hour (2007), dirigido por Leila Conners Petersen e Nadia Conners, produzido e narrados por 

Leonardo DiCaprio. The 11th Hour é uma instigante discussão sobre o meio ambiente, com a 

participação de um variado grupo de experts, incluindo Lester Brown, Nathan Gardels, Mikhail 

Gorbachev, James Hansen, Steven Hawking, Wangari Maathai, David Suzuki, e James Woolsey. A 

Blueprint for a Safer Plant, de Nicholas Stern, faz uma bem estruturada argumentação, e merece figurar 

dentre a lista32.  

O site do Painel Internacional de Mudanças Climáticas (www.ipcc.ch) é uma ferramenta vital. 

Um ferramenta bem útil é o Climate Analysis Indicators Tool, criado pelo World Resource Institute 

(cait.wri.org). Ela fornece informações críticas sobre o histórico de poluição e emissão de gases de 

vários países. 

 

  



 

 

Workshop 4: Genocídio 

 

 Desde a Segunda Guerra Mundial o genocídio é considerado o crime máximo, que todos temos a 

responsabilidade de parar. Ainda assim, este simples princípio parece ser raramente aplicado na vida 

real. Pensar no que significa encarar o genocídio e quais nossas responsabilidades a respeito é central 

para a cidadania global. Para aqueles com tempo suficiente, o documentário Shoah (1985), de Claude 

Lanzmann, é vital. Sua extrema duração, mais de nove horas, não deve ser um impedimento para sua 

visualização. Precisamos de mais do que Schindler’s List (1993) para visualizarmos a gravidade do 

holocausto. Ler o poderoso livro de Philip Gourev sobre genocídio, We Wish to Inform You That 

Tomorrow We Will Be Killed with Our Families, e assistir Shake Hands with the Devil (disponível 

também em edição de vinte e cinco minutos, para sala de aula) também é vital33. Desespero é uma 

resposta natural quando olhamos mais perto do extraordinário mal que é possível, e por isso precisamos 

de uma discussão sobre os recursos que temos. The Reckoning: The Battle for the International Court 

(2009) é um documentário que retrata o trabalho do promotor do Tribunal Penal Internacional Luis 

Moreno Ocampo, e proporciona aos espectadores um vislumbre do que é esta nova instituição. The 

Reponsbality to Protect by Gareth Evans faz uma crônica do desenvolvimento de uma nova norma, e é 

altamente informativo34. Sugiro que esta sessão inclua Freedom’s Battle, de Gary Bass; a intervenção 

humanitária possui um histórico problemático, e cabe a nós todos conhecer e lidar com esse legado35. 

 Apesar de não ser uma idéia com perspectivas iminentes de ser realizada, a proposta de um 

Serviço de Emergência das Nações Unidas Paz para impedir o Genocídio e os Crimes contra a 

humanidade é mais do que nunca um útil debate, nem que seja para que se entenda quais os 

impedimentos para tão óbvia solução para um problema grave como o genocídio36. 

 

Workshop 5: Pobreza, Desenvolvimento e Comércio 

  

Não é difícil perder a sensibilidade frente à constante exposição de informações sobre a miséria 

humana ao redor do mundo. Por isso, se quisermos seriamente analisar a questão da pobreza, sugiro usar 

materiais menos óbvios como as leituras Never Let Me Go, de Kazuo Ishigouro, e Respect, de Richard 

Sennet37. Nenhum deles é uma leitura fácil, mas a questão é sensível e merece mais do que um olhar 

desatendo e superficial. 

Ao começarmos a nos deparar com termos como pobreza e cerceamento de direitos, gostaríamos 

de pensar no que pode ser feito a respeito. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio são uma 



 

 

ferramenta que o mundo possui, e Jeffrey Sachs esteve envolvido de perto com sua evolução. Seu livro 

The End of Poverty, provê aos leitores uma sólida introdução acerca do modo de pensar por trás desta 

iniciativa38. Global Crises, Global Solutions, editado por Bjorn Lomborg, possui todo o charme e as 

limitações de uma posição contrária39. Nem todos precisam gostar das fontes apresentadas, mas sua 

metodologia de pesquisa é difícil de discordar. É uma leitura vital para qualquer um interessados em 

fazer diferença no mundo.  

Por fim, apesar dos muitos anos de debate, o comércio internacional ainda é inseguro. Acho a 

obra de Russel Robert, The Choice, é bastante atrativa pedagogicamente, sem ser demasiadamente 

simplista, e penso que qualquer releitura destas questões seria incompleta sem ela40. Politicamente na 

contramão, o documentário Inside Job (2010), de Charles Ferguson, oferece uma instigante 

representação da crise econômica de 2008, suas causas, e suas ramificações pelo mundo. Discutidos em 

conjunto, The Choice e Inside Job certamente iniciam um frutífero debate. 

 

Workshop 6: Riscos 

 

 Qual destes parece ser a maior ameaça para a sobrevivência da humanidade: a bomba nuclear, a 

AK-47, a mina terrestre ou a malária? Como preparação para este workshop, os participantes leriam o 

Tratado de Não-Proliferação Nuclear e estudar os sites de diversas iniciativas, como Global Zero 

(www.globalzero.org), International Action Network on Small Arms (www.iansa.org), International 

Campaign to Ban Landmines (www.icbl.org), e Drugs for Neglected Diseases Initiative 

(www.dndi.org). Eles, então, avaliariam quais devem ser as posições imparciais sobre todos estes riscos 

e comparar essas posições com as atuais posições de vários governos e outros agentes interessados. Esta 

discussão será beneficiada pela leitura do livro de Steven Pinker The Better Angels of Our Nature41, 

onde ele levanta o importante argumento sobre o declínio geral da violência. 

 

Workshop 7: Governo Global 

 

Perpassando por diversas áreas, podemos voltar no tempo e pensar sistematicamente em como 

administrar problemas globais que necessitam de soluções globais sem um governo mundial e por meio 

de cooperação voluntária de muitos e diversos países e ainda mais diversos agentes não estatais.  

    The Parliament of Man, de Paul Kennedy, e The Great Experiment, de Strobe Talbott, nos 

oferece muitos pensamentos e informações como base42. A Better Globalization, de Kemal Dervis, 



 

 

transita entre o ideal e o factível sem fazer injustiça a nenhum deles43. Global Public Goods apresenta 

um paradigma coerente para que se considere a opção por um governo global44. Does Fairness Matter in 

Global Governance? traz os debates em 12 países chave45. Se for preciso uma visão alternativa, The 

Return of History and the End of Dreams, de Robert Kagan, nos lembra que não devemos possuir 

nenhuma fé nestas ideias elevadas46. Na mesma linha de raciocínio, o site do Global Governance Watch 

(www.globalgovernancewatch.org), um programa da American Enterprise Institute e da Federalis 

Society, oferece diversos argumentos do porque deveríamos estar receosos de um governo global. 

 

Work Shop 8: Valores em um Mundo Interdependente 

 

 Como a revisão de diversas opções de governança global nos revelaria, precisamos falar sobre 

valores por trás de nossas instituições antes de decidir qual constelação de instituições é desejável. One 

World, de Peter Singer, e Power Rules, de Leslie Gelb, oferecem visões diametralmente opostas sobre 

valores em um contexto de interdependência global: Singer defende um cosmopolitismo radical, 

enquanto Gelb não vê nenhum uso para tal filosofia47. Gelb não traz a única oposição à perspectiva de 

Singer: Cosmopolitanism, de Kwame Appiah, faz uma eloquente e detalhada voz a favor de uma ética 

diferenciada para um mundo interdependente, e é uma leitura vital neste ponto48. Um exercício 

complementar de grande utilidade talvez seja pesquisar e debater ubuntu, vasudheva kutumbakam, e a 

regra de ouro. 

 Finalmente, precisamos de uma maneira de atingir e engajar o cinismo que permeia a cultura 

popular e a vida cotidiana. De livros populares de auto-ajuda à série de TV Seinfeld, somos 

continuamente ensinados que a vida não é justa e é tolice lamentar pelo óbvio. E ainda assim 

manifestações de generosidade sem expectativas de retorno parecem insistentemente existir. Há dois 

filmes, The Lives of Others (2006) e Pay It Foward (2000), que talvez nos ajudem a ponderar essas 

questões. Ambos possuem um enredo reflexivo e cativante, e redefinem o que é possível em termos de 

escolhas que desafiam a todos nós. E por isso merecem um lugar de destaque em nosso currículo. 

 

Workshop 9: Cidadania Global 2.0. 

 

 Neste último workshop, seria pedido aos participantes que elaborassem suas próprias respostas 

para duas destas três perguntas: 

 -- O que você diria à bilionésima sétima pessoa sobre a vida e o mundo que a espera? 



 

 

 -- Se você fosse responsável por escrever o discurso do próximo Secretário-Geral das Nações 

Unidas, o que você faria o Secretário-Geral dizer na próxima Assembleia-Geral da ONU? 

 -- Se você tivesse que falar para o plenário do Fórum Econômico Mundial, em Davos, o que 

você diria aos participantes? 

 O grupo então discutiria cada resposta e analisaria onde há similaridades e diferenças. Em caso 

de significantes semelhanças, o grupo poderia compilar as respostas individuais junto de sua versão de 

uma Cidadania Global 2.0, para ser compartilhada com outros colegas. 
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