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Sr.  Manuel  Antonio  Garretón  Mérino é Professor Titular no Departamento de Sociologia da 

Universidade do Chile.  Doutorado pela École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris. 

Professor Adjunto na Universidade de Georgetown desde 1990,  foi também professor convidado da 

Universidade de Oxford e da Universidade Notre-Dame.  Autor de cerca de quinze obras e de uns 

cem artigos traduzidos em várias línguas, faz pesquisas e leciona nas seguintes áreas da sociologia 

política:  Estado e  sociedade, democratização e transição, e regimes autoritários. 

 
 
 

No quadro do fenômeno de globalização ao qual assistimos em escala mundial, os acordos e tratados 

de livre comércio em suas diversas formas criaram espaço por um lado, a processos de integração 

tanto no plano regional como internacional, e por outro lado, a uma desarticulação dos modos 

tradicionais de funcionamento a nível nacional.  Neste sentido, a "polis", entendida como o centro 

que reúne um conjunto de instituições democráticas onde os cidadãos têm direitos e onde a política 

exerce um papel dominante, foi enfraquecida.  
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Esta constatação sugere uma nova reflexão face aos espaços econômicos em emergência em um 

mundo no qual a globalização consta na ordem do dia.  Para que as considerações de ordem 

econômica não exerçam nenhuma hegemonia sobre a política e para que seja possível uma 

convergência das duas esferas, torna-se essencial criar uma estrutura supranacional fundamentada nos 

princípios que regem a democracia.  Estes últimos deveriam necessariamente contar com os 

principais agregados da "polis", isto é, a economia, a política, a cultura e o aspecto social, para os 

quais a sociedade geralmente converge.  

 

Entretanto, este processo deve necessariamente inserir-se em um período de transição e consolidação 

que conduz a vários tipos de problemas: (1) o da "pertinência" do regime político, isto é, seus limites 

para solucionar um certo número de problemas de sociedade que fogem do controle do Estado (por 

exemplo, problemas de religião, da vida particular, etc.) e que podem ser resgatados por forças 

contrárias (por exemplo, corrupção, tráfico de drogas, algumas forças transnacionais como as Igrejas, 

os governos estrangeiros, etc.); (2) o "aprofundamento" das democracias que implica em uma 

extensão dos princípios democráticos em todos os níveis da sociedade (nacional, regional ou local);  

(3) a qualidade da democracia que está relacionada à competência e às aptidões da classe política 

(isto é, principalmente sua capacidade de se renovar ou de implementar políticas de discriminação 

positiva que favoreçam as mulheres e as minorias) e a participação dos cidadãos.  

 

Estas dificuldades exigem um triplo reforço: (1) a consolidação do Estado baseado no controle das 

despesas relacionadas ao financiamento das atividades políticas; (2) a revisão de suas funções 

tradicionais que envolva a diminuição das funções militares, o incremento das funções de integração 

ou a solidificação das funções de representação (sistema dos partidos políticos); (3) a solidificação da 

cidadania, pois atualmente assistimos à expansão do seu campo de aplicação, o que supõe a 

redefinição de conceito a nível supranacional.  

 

Afinal, a dificuldade a qual nos deparamos, a saber a implementação de regimes democráticos em 

um mundo cada vez mais globalizado e sujeito a uma integração ainda mais profunda, exige uma 

reconstrução da noção de "polis", particularmente nos níveis regional, nacional e supranacional.  É 

claro que tal processo, que necessita da criação de órgãos executivos, legislativos e de participação 
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dos cidadãos em uma base institucional, exigirá a mobilização de importantes recursos que apenas 

será possível colocá-los à disposição com a diminuição das despesas dos Estados, entre outras  as 

relacionadas aos orçamentos militares.                        
 
 

Sr. Robert A. Pastor é Diretor do Programa América Latina e Caribe do Centro Carter. Também é 

professor na Universidade Emory e autor de dez obras e de mais de 200 artigos sobre, entre outros 

assuntos, democracia, comércio internacional, América Latina e Caribe. Dá frequentemente 

conferências e atua como consultor junto ao Governo americano e a órgãos internacionais.  Como 

secretário-executivo do Council of Freely-Elected Heads of Government, esteve estreitamente 

associado ao controle e à mediação em termos de atividades eleitorais em cerca de dez países das 

Américas. 

 
 
 

No período pós-guerra fria, foi possível assistir a uma verdadeira reunião dos Estados à democracia 

nos dois hemisférios.  Todavia, este fenômeno enfrenta atualmente desafios de diversas naturezas nas 

Américas, por exemplo.  

 

Em primeiro lugar, está claro que a democracia torna-se impossível sem eleições livres nas quais 

todos os partidos políticos têm a possibilidade de se expressar.  Agrega-se a isso a existência de uma 

segunda geração de desafios partilhados por todos os países das Américas, tais como o problema do 

financiamento das campanhas eleitorais, como nos Estados Unidos, a ingerência das forças armadas 

no setor civil e a constante explosão de violências urbanas.  Para encontrar solução para estas 

dificuldades, é essencial consolidar as instituições parlamentares devido à regra de direito.  

 

Além do mais, o movimento de globalização, evidentemente vantajoso, pois permite abolir o 

isolamento, é ele próprio portador de problemas devido ao fato de ser realizado de maneira desigual 

entre nações ricas e pobres.  Os parlamentares devem assim exercer um papel crucial, a fim de 

encontrar compensações às populações ou aos grupos mais lesados por este processo, quando do 

desenvolvimento das negociações multilaterais entre nossos distintos países.  De fato, é essencial dar 

prosseguimento ao movimento de integração a nível hemisférico, solidificando as obrigações 
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internacionais de cada um e desenvolvendo mecanismos de proteção capazes de atender a certos 

princípios fundamentais, a saber a autorização de auxílio aos abandonados a si mesmos, a proteção 

dos direitos humanos e do direito ao trabalho e também o acesso à educação.  
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Seria possível mobilizar os recursos necessários para a consolidação deste processo de integração em 

bases democráticas, colocando um fim à corrida armamentista.  Neste sentido, espera-se que esta 

Conferência seja seguida de uma segunda dentro de 2 ou 3 anos a fim de avaliar o conjunto de 

progressos realizados. 

 
 
 

Sra.  Elizabeth  Spehar é Coordenadora-Geral da Unidade para a Promoção da Democracia da 

Organização dos Estados Americanos (OEA).   Diretora do Programa das Américas do Centro 

Internacional dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Democrático em Montreal de 1990 a 

1995, ela  trabalhou também a título de consultora em desenvolvimento internacional para agências 

tais como o Centro de Pesquisa em Desenvolvimento Internacional e Agência Canadense de 

Desenvolvimento Internacional.  Foi também agente de programa para o Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento. 

 
 
 

Durante essa última década, houve uma lenta convergência, embora constante, das idéias que 

integram a democracia como um valor comum, uma prioridade absoluta e coletiva.  Sobre este 

aspecto, a Organização dos Estados Americanos, graça a várias emendas de sua Carta, elevou a 

promoção e a defesa da democracia no hemisfério a nível de prioridade absoluta.  Este consenso 

expandiu-se para o setor econômico no princípio da liberalização dos intercâmbios, da estabilidade e 

da prosperidade nos planos regional e sub-regional.  É evidente que sem democracia não se pode ter 

integração econômica viável.  Na América Latina, principalmente, os processos de democratização e 

pacificação proporcionaram as condições básicas para uma maior cooperação econômica regional.  A 

existência de um quadro jurídico capaz de garantir a transparência e a regra de direito constitui assim 

um fator fundamental de integração.  

 

Em contrapartida, o crescimento e a prosperidade econômica exercem também influência 

determinante na estabilidade política.  Nesta perspectiva, a integração constitui um ponto de 

referência essencial que permite importantes economias criando, entre outros, novos empregos e 

novos setores de atividades.  Além disso, enquanto que esta interdependência entre países estimula o 



 
 7 

interesse de cada um referente à estabilidade de conjunto, toda ruptura da ordem democrática 

representa um obstáculo inaceitável à continuidade do processo de integração.  

 

Todavia, estas mudanças implicaram na redefinição do papel tradicional do Estado. De fato, a 

integração econômica é frequentemente apresentada como uma ameaça à ordem democrática 

suscetível de levar a rupturas internas, exacerbando as desigualdades já existentes, comprometendo o 

direito dos indivíduos e também a participação dos mesmos no desenvolvimento da sociedade da 

qual fazem parte.  Fica então difícil dissociar a integração econômica dos outros fatores que lhe são 

subjacentes, que se trate dos aspectos sociais, do respeito dos direitos fundamentais do indivíduo ou 

da dimensão ecológica.  A criação de uma "Área de Livre Comércio das Américas", que progrediu de 

maneira significativa desde a Cúpula de Miami, deverá considerar principalmente os seguintes 

elementos: (1) a participação dos cidadãos no processo de negociação; (2) a divulgação de 

informações às populações referente às escolhas feitas e aos progressos obtidos; (3) a abertura de 

novos espaços feita pelos governos a fim de permitir a expressão de tal participação; (4) a 

operacionalização de mecanismos que permitam proporcionar aos diferentes setores interessados neste 

processo a perícia e as informações necessárias à melhoria das análises técnicas; (5) a solidificação do 

papel de mediador entre o governo e a população, assumido pelos partidos políticos;  (6) a 

solidificação da função de controle dos Parlamentos; (7) o prosseguimento de novos estudos a fim de 

analisar as múltiplas dimensões induzidas pelo processo de integração hemisférica.    

 
 
 

SÍNTESE DAS DISCUSSÕES 

 

Em primeiro lugar, os intervenientes detêm-se a enfatizar a qualidade das apresentações e a 

importância das diferentes dimensões abordadas pelos oradores.  Em seguida, os verdadeiros 

objetivos do processo de integração hemisférica são questionados, particularmente no que se refere às 

normas comuns que deveriam reger tal movimento.  De fato, será que trata-se de melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos no quadro de um fenômeno de globalização equitativo ou será que, 

ao invés, trata-se de ver os Estados pobres adotar as normas dos países ricos?   É sustentada a idéia 

de que a globalização deve constituir, antes de tudo, um processo equitativo para todos, uma vez que 
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existe nas Américas importantes desigualdades entre o Norte e o Sul.  Além do mais, sugere-se levar 

em conta os jovens, que são o futuro e as forças vivas das nossas sociedades, e também outros 

grupos da população mais vulneráveis diante do projeto de integração em andamento (por exemplo, 

as pessoas idosas, as mulheres ou os autóctones, sem mencionar os demais).  
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Além disso, como reconciliar o princípio do respeito dos valores democráticos e da regra de direito, 

como norma comum no quadro de uma integração econômica, e o respeito da soberania dos 

Estados?  Lembra-se que, devido à sua própria natureza, a integração amplia a noção de direitos 

humanos e participa da democratização dos regimes, pois realiza o agrupamento de Estados à volta 

de valores comuns, atualmente aceitos de maneira universal e considerados por todos como objetivo 

prioritário (e isso embora a acentuada concorrência econômica possa ser traduzida por injustiças).  

Além do mais, apesar das cartas dos direitos terem inscrito o direito soberano de todos os Estados, é 

importante lembrar que as convenções internacionais (por exemplo, a Carta das Nações Unidas, a 

Carta da OEA, a Convenção Americana Relativa aos Direitos Humanos, etc.) elevaram os direitos 

humanos e a democracia a nível de princípios fundamentais.   

 

Também lembra-se que os objetivos políticos e econômicos convergem e que apenas os espaços de 

integração democrática permitem a livre expressão e a participação dos cidadãos.  É então essencial 

fomentar as fórmulas capazes de estimular a democracia participativa (por exemplo, os referendos, os 

plebiscitos ou a constituição de comissões nacionais), diante de um processo que necessita da 

contribuição de todos.  Sugere-se incrementar os intercâmbios entre países referentes à partilha dos 

conhecimentos relativos aos mecanismos de participação e às modalidades de uma maior 

descentralização das sociedades.  Em último lugar, o destaque é dado à importância da redução dos 

orçamentos militares e do fim da corrida armamentista em um contexto de fim de guerra fria, a fim 

de canalizar os recursos suplementares ao desenvolvimento das sociedades civis em escala continental. 

 

 

 


