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Democracia e Governança Global: uma relação conflitante?
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Resumo
O artigo analisa a relevância e a (in)compatibilidade da democracia na governança global e em
suas instituições políticas, econômicas e sociais, assim como os principais desafios enfrentados
para engendrar uma governança global mais “democrática”. Ademais, procura-se examinar se
instituições internacionais mais democráticas e participativas teriam o condão de conferir
maior legitimidade e efetividade ao encaminhamento dos novos e multifacetados problemas da
agenda global, em um cenário no qual surgem contestações ao imobilismo das instituições de
governança global, com danos sensíveis ao multilateralismo.
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Abstract
This paper analyzes the relevance and (in) compatibility of democracy in global governance
and its political, economic and social institutions, as well as the main challenges faced in
building more "democratic" global governance. In addition, it seeks to examine if more
democratic and participatory international institutions would have the power to achieve
greater legitimacy and effectiveness to the new and multifaceted problems of the global
agenda, in a scenario in which there are questionings about the immobilism of global
governance institutions, with sensitive damages to multilateralism.
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Introdução

O

s Estados nunca puderam atingir seus objetivos políticos sem que levassem em
consideração as ações dos demais Estados. A interdependência dos Estados é uma
característica inerente do sistema moderno de Estados. Ainda que continuem sendo os
atores mais poderosos da política internacional, não seria razoável asseverar que o sistema
internacional é constituído apenas por Estados, uma vez que um amplo leque de organizações
internacionais, organizações não governamentais (ONGs), corporações internacionais e a
sociedade civil vêm exercendo um papel cada vez mais atuante e profícuo na
contemporaneidade, os quais se engajam na tomada de decisão política em nível transnacional.
Na busca de coordenar interesses e evitar conflitos, os Estados – com a ajuda
proeminente deste demais atores – vêm criando instituições internacionais de governança
sejam elas bilaterais, regionais ou globais. Corolário da crescente interdependência, a
governança global por meio de instituições internacionais políticas, econômicas e sociais,
criadas sobretudo no período pós-Segunda Guerra Mundial, criou um arcabouço de regras e
normas que regem as relações internacionais desde então.
Robert Keohane (2002, p. 4) define a governança como “a criação e a implementação de
regras, e o exercício de poder, dentro de um dado domínio de atividade” e a governança global
como “a criação de regras e o exercício de poder em escala global”. Assim, na ausência de um
governo global, a governança global envolve interações estratégicas entre entidades que não
estão necessariamente hierarquizadas. De fato, a gestão da globalização atual envolve a criação
de regras, instituições e debates para lidar com novas questões contemporâneas, como o
desenvolvimento econômico, a crise dos refugiados, a mudança climática e as ameaças
terroristas, questões que envolvem uma ampla gama de atores internacionais e transnacionais.
Por sua vez, James Rosenau (2000, p. 15) entende a governança global como “concebida para
incluir sistemas de regras em todos os níveis da atividade humana, na qual a busca de objetivos
por meio do exercício do controle tem repercussões internacionais”. Portanto, o termo permite
descrever e analisar o complexo sistema de criação de regras, de coordenação política e de
resolução de problemas que transpassam Estados e sociedades, possibilitando a construção de
novas realidades políticas.
No entanto, diante de novos e vastos desafios enfrentados no mundo atual, surgem
contestações às instituições internacionais responsáveis por lidar com essas dificuldades em
âmbito global. Acredita-se que muitas destas instituições sofrem de um imobilismo que as
incapacita de dar encaminhamento aos principais problemas da agenda internacional,
causando danos sensíveis ao multilateralismo. Muitos creditam essa paralisia à falta de
representatividade em diversos órgãos e fóruns internacionais, clamando por instituições mais
democráticas e participativas para que a efetividade e a legitimidade não sejam
comprometidas. Esta é um das principais questões da contemporaneidade: a existência da
democracia na governança global é de fato uma condição sine qua non para sua legitimidade?
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Baseados em análises de diferentes matizes na literatura das Relações Internacionais,
buscamos apresentar argumentos que contradizem a suposição de que uma governança global
mais democrática implicaria maior legitimidade e eficácia para enfrentar os remotos e recentes
desafios da agenda global. Defendemos que, em um sistema internacional em que a assimetria
de poder entre os Estados permanece relativamente incólume, com a perpetuação de atos
unilaterais (e mesmo ilegais) por parte dos mais poderosos - apesar da meritória expansão de
instituições internacionais -, torna-se extremamente complexa a tarefa de atingir consensos,
garantir a responsabilidade (accountability) dos atores internacionais e de afastar a lógica da
primazia do interesse nacional dos Estados.

Democracia e legitimidade na governança global
Democracia é um conceito bastante recorrente nos debates políticos no interior dos
Estados, uma vez que abarca diferentes perspectivas sobre sua definição. Quando
transplantado para o plano das relações internacionais, o elemento democrático ganha novos
contornos, tendo em vista que o exercício da participação popular e os instrumentos de
controle de poder são menos amplos do que no âmbito nacional de Estados democráticos.
O pressuposto de que o sistema internacional é anárquico, ou seja, que carece de um
poder centralizado pairando acima dos Estados e demais atores, enseja a construção de uma
estrutura de coexistência e cooperação entre os agentes internacionais de modo a organizar
suas relações de modo a garantir a ausência de conflitos e o desenvolvimento dos povos. A
criação de instituições de governança global permite a existência de uma ordem e de padrões
de comportamento compartilhado pelos atores globais.
Em verdade, a maior parte das organizações internacionais existentes baseia-se na
igualdade formal entre seus Estados-partes, o que, em tese, garantiria a cada um dos membros
o direito de voto equânime e o envolvimento na tomada de decisões, independentemente do
tamanho de sua população ou de seu poder político e militar. Certamente há muitas exceções a
essa tradição, sendo a mais emblemática delas o poder de veto dos cinco membros
permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), o qual caminha no sentido
contrário a todos os princípios democráticos, contrariando a própria Carta da ONU, que prevê a
igualdade soberana dos Estados. Além do Conselho de Segurança, o FMI e o Banco Mundial
possuem direitos de votos baseados nas contribuições financeiras de seus membros, sem
fundamento democrático, e as reuniões de cúpula do G-7 e G-8, apesar de não serem
formalmente organizações internacionais, são encontros em que um número reduzido de
países toma decisões com consequências sobre toda a economia mundial.
De fato, as iniciativas e propostas em direção à maior democratização da governança
global estão presentes em todas as áreas – meio ambiente, direitos humanos, imigração,
desenvolvimento, comércio, segurança, entre outras -, com o objetivo de tornar as instituições
internacionais mais legítimas e, assim, lograr alcançar resultados deveras palpáveis. Os
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esforços vão desde uma atuação mais alargada da sociedade civil e de ONGs nos debates e nas
tomadas de decisão até a participação mais igualitária entre os países, alçando países
desenvolvidos e países em desenvolvimento ao mesmo patamar institucional.
A suposição de que uma governança global democrática significaria maior legitimidade
e maior eficácia para lidar com as questões da agenda mundial, por mais tentadora e nobre que
possa parecer, mostra-se cada vez mais enfraquecida diante da realidade concreta. Certamente,
o estabelecimento de mecanismos de controle e transparência sobre o processo decisório nas
instituições de governança global é necessário para garantir que a responsabilidade
(accountability) das mesmas seja garantida, de modo a assegurar sua legitimidade. Contudo a
democratização per se não parece ser suficiente para que as decisões internacionais tenham
legitimidade.
Nas instituições que integram a estrutura da governança global, a democracia – tal como
existe internamente nos Estados – parece ser assaz difícil de ser alcançada. A ausência de um
demos na esfera internacional figura como um primeiro e importante motivo. Para Bexell
(2010), os conceitos de participação e responsabilidade são os mais importantes dentre os
principais valores democráticos. No que se refere à participação, os autores pontuam que
quanto mais participativo é o processo decisório, mais democrático ele se torna, segundo a
percepção de que as pessoas que são significamente afetadas devem ter a mesma possibilidade
de participar. Essa participação poderia estar limitada à eleição de representantes (democracia
representativa) ou pode ocorrer de maneira mais direta e ativa (democracia participativa). Por
sua vez, pontuam que os mecanismos de responsabilidade estariam mais presentes numa
democracia representativa que em uma participativa, uma vez que a responsabilidade implica
que alguns atores tenham o direito de obrigar outros atores a um conjunto de regras e padrões,
de julgar se suas incumbências seguiram essas regras e padrões e de impor sanções ou algum
tipo de punição no caso de seus compromissos não terem sido devidamente seguidos.
A priori, em termos de democracia representativa, os governantes escolhidos pelas
populações em sufrágios universais internos estão orientados a tomar decisões não apenas no
plano doméstico, mas também no âmbito internacional. Estas decisões, em tese, deveriam
refletir os anseios, as preocupações e as demandas da população que elegeu suas elites, de
maneira que os representantes de um Estado em uma organização internacional estariam
dotados de certo grau de representatividade. Nesse sentido, uma vez que estas autoridades
passam a agir em desconformidade com os desejos da população, eles devem responder
internamente por seus atos. A dificuldade, no entanto, reside em fatores diversos, como o fato
de que muitos Estados sequer contam com governos democráticos ou com eleições universais
periódicas, ou que, apesar das críticas internas (opinião pública e da imprensa), as autoridades
não levem em consideração suas avaliações. Ademais, os sistemas democráticos costumar
recorrer à delegação de poder em níveis hierárquicos inferiores, descentralizando o processo
decisório, a criação de regras e o cumprimento de suas funções, algo inimaginável
internacionalmente.
A democracia participativa, por sua vez, pressupõe a participação direta dos cidadãos
nos processos decisórios, a qual implica mais do que meramente o envolvimento em eleições
Ano XIII

Volume XV

Nº 29

Janeiro/Junho 2018

32

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

Ano XIII

Volume XV

Nº 29

Janeiro/Junho 2018

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

www.revistaintellector.cenegri.org.br

de representantes que controlam as decisões. Existe uma preocupação em garantir que todos
os cidadãos possam apresentar suas propostas e contribuir para chegar a uma decisão que
manifeste seus interesses. No âmbito internacional, esse processo tende a apresentar mais
dificuldades. Decerto, a atuação da sociedade civil vem se mostrando deveras significativo em
diversos temas da contemporaneidade, assim como o papel das ONGs. Contudo, deve-se
questionar se a pequena parcela da sociedade civil que se manifesta em fóruns internacionais
ou se o restrito grupo de participantes de ONGs de fato são representantes dos interesses da
população não apenas de um Estado, mas muitas vezes de uma região ou mesmo de todo o
planeta. Em termos gerais, dificilmente seria possível afirmar com eloquência que, por
exemplo, o envolvimento de ONGs nas conferências mundiais sobre o meio ambiente sob o
supedâneo das Nações Unidas (como vem ocorrendo sistematicamente desde a Conferência da
ONU sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972) de fato assegurou uma representação mais
legítima dos cidadãos do mundo, afinal, cada ONG em particular possui suas próprias
idiossincrasias e particularidades, que nem sempre são condizentes com as aspirações de cada
população em diferentes Estados do mundo.
A definição de uma “governança global democrática” torna-se bastante árdua uma vez
que não passa necessariamente apenas pelos conceitos de participação e responsabilidade nem
é entendida no sentido tradicional como uma doutrina da soberania popular, que visa a
realização do bem comum através da vontade geral calcada no interesse de um povo. Na
linguagem política contemporânea, Norberto Bobbio (1999) diferencia o conceito de
democracia em “democracia formal” - um governo do povo (escolhido pelo povo) - e
“democracia substancial” - um governo para o povo. Se por um lado a democracia formal pode
favorecer uma minoria restrita de detentores do poder e, portanto, não ser um poder para o
povo, embora seja um governo do povo, por outro lado, um regime não democrático pode
favorecer a classe mais numerosa dos cidadãos, e ser, portanto, um governo para o povo,
embora não seja um governo escolhido pelo povo. A partir deste entendimento, é possível
afirmar que a “governança global democrática” assemelha-se ao que Bobbio referiu como
democracia substancial, uma vez que aqueles que criam regras e exercem o poder em escala
global não foram necessariamente escolhidos pela população mundial – muitos deles sequer
passaram pelo escrutínio no nível doméstico dos Estados -, mas as instituições internacionais
têm como escopo último prover as condições para o pleno e livre desenvolvimento de todos os
membros da sociedade, buscando garantir, entre outros, a paz e a segurança, a solução pacífica
de controvérsias, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população mundial, mesmo
com todas as dificuldades em alcançar esses objetivos.
Dahl (1999) vê com grande ceticismo a existência de instituições internacionais
democráticas. Ao afirmar peremptoriamente que o processo decisório internacional não
logrará ser democrático, o autor atenta para o fato de que no interior de países onde as
instituições democráticas estão sólida e longamente estabelecidas e onde uma forte cultura
democrática predomina é notoriamente difícil para os cidadãos exercerem controle efetivo
sobre muitas decisões-chave sobre sua política externa. À guisa de exemplo, é possível citar
que a maior parte da população da Grã-Bretanha manifestou-se contra o envolvimento do país
na invasão do Iraque em 2003, com manifestações em diversas cidades, mas o então primeiroAno XIII
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ministro, Tony Blair, ignorou a opinião pública e participou da empreitada ao lado dos EUA.
Com efeito, as decisões sobre política externa estão confinadas às elites políticas sem muita
contribuição e mesmo sem o dever de responsabilidade perante a maioria dos cidadãos.
Seguindo esse raciocínio, Dahl pondera que se o controle popular é extremamente difícil
dentro de países democráticos, certamente o problema seria ainda mais difícil de ser resolvido
em instituições internacionais, que envolveriam questões como a participação política, a
influência e o controle por parte dos cidadãos informados sobre as decisões das organizações
internacionais, incluindo a necessidade de debates e discussões públicas em nível global e o
desenvolvimento de uma cultura política. Todos esses elementos parecem estar longe de serem
alcançados. Dahl ainda pontua que apesar de as organizações internacionais não serem
democráticas e de ser pouco provável que se tornem democráticas, isso não quer dizer que elas
sejam indesejadas, pois elas são necessárias para as mesmas necessidades humanas. Atenta
igualmente para o papel desempenhado pelas instituições internacionais de assistir países não
democráticos a realizarem uma transição para um sistema democrático de governo, ou seja,
elas contribuem para expandir o Estado de direito no nível doméstico dos países.
Em diversas ocasiões, não é a salvaguarda e a presença dos preceitos democráticos que
determinam a condição necessária para o êxito dos objetivos da agenda internacional, mas a
participação e o alinhamento entre as grandes potências. O envolvimento dos grandes players
internacionais não garante o apoio e a legitimidade para a consecução de novos acordos
multilaterais de cooperação, mas sua ausência pode prejudicar significativamente seu sucesso.
A recente retirada dos EUA do Acordo de Paris, assinado em 2016, que estipula a limitação do
aumento da temperatura abaixo de 2º C em relação ao período pré-industrial por meio da
redução da emissão de poluentes, evidencia a complexidade em atingir o objetivo acordado por
seus 171 signatários, uma vez que os EUA constituem atualmente o segundo maior poluidor no
mundo. As chamadas grandes potências, portanto, têm atribuições significativas não apenas no
processo decisório no interior das instâncias de governança global, mas também na
responsabilidade em garantir a objetiva implementação dessas decisões.
Um dos debates mais calorosos da política internacional atual centra-se na questão da
ampliação do número de membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU, em função
da percepção de que a presente composição do órgão não representa adequadamente a atual
realidade por sua dificuldade em satisfazer demandas e solucionar conflitos. Muitos
consideram que, ao ampliar a conformação do órgão, com a inclusão de membros de regiões
que estão fora do centro decisório do sistema, a democracia poderia garantir sua legitimidade e
possibilitar a resolução de diversas questões que permanecem insolúveis no âmbito
internacional com muito mais eficácia e celeridade. Esta é posição de países como Brasil,
Alemanha, Índia e Japão. Contudo, a reflexão sobre o funcionamento da Assembleia Geral da
ONU e do próprio Conselho de Segurança parecem demonstrar que a inclusão de mais países
como membros permanente, em vez de contribuir, pode resultar em ainda maiores obstáculos
para a solução de problemas. Jones (2009) acreditam que a legitimidade conferida à
Assembleia Geral por garantir a equidade de voz e de voto a todos os seus membros depara-se
com a adversidade de ver sua efetividade diluída, em razão da dificuldade em negociar
qualquer assunto e de criar novos acordos em um órgão composto por 193 países, ou seja, ao
Ano XIII

Volume XV

Nº 29

Janeiro/Junho 2018

34

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

Ano XIII

Volume XV

Nº 29

Janeiro/Junho 2018

Rio de Janeiro

ISSN 1807-1260

www.revistaintellector.cenegri.org.br

privilegiar a inclusão democrática em detrimento da eficiência, os objetivos da organização
permanecem cada vez mais distantes de serem atingidos. Mesmo no Conselho de Segurança,
onde existem apenas cinco membros permanentes, a dificuldade de criar consenso é
exacerbada. Por exemplo, desde o fim da Guerra Fria, os EUA vetaram 14 projetos de resolução
no Conselho, a maioria deles envolvendo o conflito entre Israel e Palestina. A Rússia, por sua
vez, vetou 11 projetos relacionados aos seus aliados, como o governo da Síria. O direito de veto,
portanto, permite que os membros permanentes rejeitem qualquer ameaça aos seus interesses
estratégicos e a ampliação do número de membros pode inclusive intensificar essa prática.
Certamente, questões de cunho geopolítico são muito mais expressivas para a paralisia
do processo de reforma do Conselho de Segurança e da inclusão de novos assentos
permanentes e não permanentes, perpetuando-se a situação anacrônica na qual muitas regiões
do mundo (África, América Latina e Caribe, Sudeste Asiático, Leste Europeu, Oriente Médio e
Oceania) permanecem distantes do núcleo decisório do sistema internacional. Contudo, diante
de situações em que os membros permanentes, detentores de poder de veto, costumam travar
negociações que ferem seus interesses imediatos, impedindo a criação de resoluções que
possam levar ao encaminhamento de controvérsias recentes e remotas, é imperativo
questionar se, realmente, ao se adequar a composição do órgão à realidade contemporânea,
haverá a preservação da credibilidade e da capacidade de funcionamento das Nações Unidas no
campo da paz e da segurança internacional ou se as ambições estratégicas dos novos países
com poder de veto serão motivo para constantes entraves no seio do Conselho de Segurança.
Decerto, em algumas ocasiões em que não ocorre a possibilidade do exercício do poder
de veto, a eficácia de um conjunto de arranjos institucionais internacionais em geral ocorrem
em instâncias onde existe um menor número de membros. As organizações internacionais
regionais ilustram adequadamente esta afirmação: elas propiciam muitas vezes uma dinâmica
maior em áreas em que as negociações globais são lentas ou inócuas, conferindo uma resposta
mais eficaz aos problemas. Como exemplo, pode-se citar a habilidade da União Africana em
lidar com a questão de violação de direitos humanos na região sudanesa de Darfur, no
momento em que as iniciativas das Nações Unidas estavam bloqueadas pelo poder de veto da
China. Além disso, as organizações regionais respondem mais rapidamente à existência de
rupturas democráticas, como foi o caso do Mercosul no caso da destituição sumária do então
presidente paraguaio Fernando Lugo em 2012, quando o bloco suspendeu a participação do
país até o retorno da normalidade democrática no ano seguinte.

Desafios para uma governança global mais democrática
A governança global depara-se com muitos os desafios desde a criação de grande parte
das instituições internacionais que regem as relações internacionais contemporâneas. Um dos
principais problemas é a assimetria de poderes existente na esfera global e a consequente e
frequente imposição de agendas em prol dos Estados mais poderosos. Muitas instituições
internacionais funcionam como verdadeiras instâncias de poder, em que os Estados mais
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fracos atuam tão somente como figuras decorativas e como acatadores de regras (rules takers)
em relação a uma ampla gama de questões que afetam diversos aspectos da vida econômica,
política e social.
Ao descrever que existe uma deformidade em termos de diferentes capacidades de
Estados e sociedades de se adaptar à economia global, em que as escolhas econômicas dos
países em desenvolvimento são – quando não impostas – moldadas pelas instituições
dominadas pelos Estados mais fortes, geralmente secundados pela coerção na forma de
condicionalidades, Hurrell (2003) questiona como pode emergir qualquer consenso em uma
sociedade global tão evidentemente desigual e fraturada que possa ser tomado como base de
legitimidade. Hurrel atenta ainda para os limites do Direito Internacional e das instituições
para coibir efetivamente atos unilaterais e ilegais dos mais poderosos. De fato, não obstante a
existência normativa do mecanismo do consenso em instituições internacionais, ainda se
recorre muito à coerção e à imposição na tomada de decisões. Nesse sentido, é possível afirmar
que apesar da notável expansão destas instituições, a desigualdade e a hierarquia permanecem
intactas, como se pode observar na estrutura de votação no FMI e no Banco Mundial e na
gestão financeira internacional, dominada por um restrito grupo de Estados poderosos
reunidos no BIS (Banco de Compensações Internacionais) ou no Fórum de Estabilidade
Financeira.
Outra dificuldade expressiva da democracia na governança global é a falta de
responsabilidade por parte dos tomadores de decisões nas instituições internacionais quando
claremente suas decisões causam danos expressivos. Em diversas ocasiões, muitas decisões
por parte do Conselho de Segurança da ONU mostraram-se contraproducentes e contrárias ao
seu propósito inicial. O caso da intervenção militar na Líbia, em 2011, autorizada pela
Resolução 1973 do Conselho de Segurança (com termos extremamente vagos), quando da
guerra civil resultante dos protestos da chamada Primavera Árabe, é sintomática. Em nome da
chamada “responsabilidade de proteger” (que estabelece a responsabilidade dos Estados de
protegerem suas populações em casos de genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes
contra a humanidade e a responsabilidade da comunidade internacional de agir coletivamente,
por intermédio da ONU, caso as autoridades nacionais deixem de proteger suas populações), o
conflito interno foi agravado pela intervenção externa, causando mais danos a civis inocentes,
cidadãos estrangeiros e missões diplomáticas. A intervenção, claramente marcada pela desejo
dos Estados do Ocidente em alijar o então líder líbio, Muammar al-Gaddafi, do poder, teve
consequências trágicas para a ordem internacional, como o efeito desestabilizador sentido na
África do Norte e o vácuo de poder existente até hoje no país, dilacerado por guerras
fratricidas. Quando se debate atualmente o caso da Líbia e das consequências atrozes geradas
nos países vizinhos – a expansão de grupos islâmicos radicais e seu acesso a armamentos líbios
– raramente se invoca a responsabilidade daqueles que decidiram a favor da intervenção
militar no Conselho de Segurança. Assim, é evidente que o controle sobre a responsabilidade
sobre os tomadores de decisões é um dos grandes entraves à existência da democracia na
governança global.
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Um sistema de freios e contrapesos - “checks and balances” - designado para limitar o
abuso de poder e prevenir ações que ultrapassam os limites de responsabilidade, por meio da
exposição dos malfeitos, de julgamentos e de sanções parece muito difícil de ser alcançado no
plano da governança global. Ademais, não há previsão no Direito Internacional sobre a
possibilidade de revisão da competência do Conselho de Segurança por outro órgão, nem
mesmo pela Corte Internacional de Justiça (CIJ). Em 1992, no caso relativo à interpretação e
aplicação da Convenção de Montreal de 1971 resultante do incidente aéreo de Lockerbie (Líbia
v. EUA), o juiz Mohamed Shahabuddeen indagou quanto à existência de limites para a atuação
do CSNU e em que medida esses limites poderiam se sobrepor à soberania inerente aos
Estados. Na decisão, a própria CIJ afirmou não deter competência para julgar o CSNU,
descartando a possibilidade de haver qualquer controle jurisdicional sobre o CSNU. A nulidade
de resoluções do CSNU só poderia ser declarada pelo próprio Conselho, um órgão político que
não tem a obrigação se fundamentar no Direito Internacional na tomada de decisões. Destarte,
quando o Conselho de Segurança entende estar diante de um caso de ameaça à paz e à
segurança internacionais, não há quem possa rever tal entendimento e modificá-lo, uma nítida
e persistente afronta à responsabilidade e à democracia no sistema internacional. Soma-se
ainda a complexidade em gerar o que David Miller (2009) estabelece como um requisito da
democracia, isto é, o nível de confiança e comprometimento ao bem público. Isto poderia ser
mitigado caso organizações multilaterais como a ONU e a OMC pudessem tornar seus
encontros e reuniões mais transparentes, com a divulgação de notas informativas de suas
agendas e das questões sob discussão. A ampliação do acesso à informação pública poderia
contribuir para gerar mais políticas de consulta deliberativa.
Um último ponto de embaraço à democratização da governança global refere-se à
questão do consentimento de regras e instituições comuns diante da heterogeneidade social e
cultural existente no mundo. Ao contrário do “Direito dos Povos” proposto por John Rawls
(2001), no qual a existência de princípios para lidar com casos em que nem todos os cidadãos
são unidos por uma língua e histórias comuns podem satisfazer os interesses culturais de
grupos étnicos e nacionais diversos a partir de um sistema de cooperação mútua que permita
alcançar um nível de qualidade de vida para os cidadãos (uma tese que remonta à teoria da paz
perpétua kantiana), a aceitação de valores globais comuns em nível internacional parece ser
um objetivo ainda muito distante da realidade atual, assim como a compatibilização de
sistemas de valores plurais e democráticos, culturas e princípios comuns em face da
diversidade cultural no mundo. A justificativa de muitos países para rechaçar o recebimento de
refugiados e imigrantes internacionais com base na ideia de que haveria um abalo à coesão
social interna é um exemplo elucidativo nesse sentido.

Considerações finais
À guisa de conclusão, pode-se ponderar que a democracia não é condição necessária
para que as instituições internacionais sejam dotadas de maior legitimidade. Em verdade, a
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democracia não é o único elemento capaz de fornecer legitimidade às instituições de
governança global. O foco verdadeiro deveria estar nos objetivos alcançados que fazem a
diferença nas vidas dos cidadãos globalmente, conforme a definição de “democracia
substancial” de Norberto Bobbio. De acordo com o ensinamento de Fukuyama (2013), a
governança refere-se muito mais à execução e ao desempenho dos agentes em realizar os
objetivos delineados do que à própria elaboração destes objetivos.
Certamente, a democracia e seus princípios constituem um valor significativo em escala
mundial, mas os obstáculos existentes quando da imposição da democracia nas instituições
internacionais reforçam a percepção de que muitas vezes uma participação mais abrangente,
com pluralidade de vozes levam a resultados contraproducentes, impedindo avanços
importantes na criação de regras e na tomada de decisões na governança global que poderiam
estar contribuindo para um mundo mais justo e menos assimétrico.
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