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A Iniciativa da Globalização para o Bem Comum (GCGI) e a X Congresso 

Internacional Anual, Biblioteca de Alexandria, Egito, 12 a 16 de junho de 2010 

Breve Introdução e Resumo 

Por  

Kamran Mofid, Ph.D. 

A Iniciativa da Globalização para o Bem Comum (GCGI) foi estabelecida após uma 

conferência internacional celebrada em Oxford, Reino Unido, em 2002. Esse evento 

reuniu um grupo extraordinário e diversos de acadêmicos, pesquisadores, 

empreendedores, ativistas e expertos em políticas públicas procedentes de diversos 

países e variadas afiliações espirituais com o intuito de levar para a frente a nossa 

visão de reavivar o espírito humano fazendo da globalização algo compassivo. 

Reconhecemos as muitas crises às que se enfrenta a humanidade e a necessidade de 

proporcionar uma estrutura multicultural, multiétnica e inter-religiosa para a resolução 

dos problemas globais derivados da globalização. Uma estrutura para analisar os 

problemas e propor soluções. Desde aquele momento, estes congressos têm sido 

celebrados em vários países dos distintos continentes, fornecendo um lugar de 

encontro para aquelas pessoas comprometidas com a nossa visão de construir uma 

comunidade, encorajar o diálogo e a apertura, enquanto se desenvolvem relações 

humanas gratificantes. 

 

Desde 2002 temos oferecido em nosso trabalho e pesquisa uma visão que possiciona a 

procura pela justiça econômica e social, a paz, a sustentabilidade ecológica e a 

responsabilidade social corporativa no marco de uma estrutura de consciência 

espiritual apoiada na prática cálida, generosa e de bondade com os outros. O conceito 

da CGCI é inclusivo, considerando a conexão ambiental e humana com a natureza. A 

nossa visão encoraja-nos a pensar que o capitalismo real, viável, sustentável, ético e 

rentável é possível. Para realizar a nossa visão é precisa uma visão mais inclusiva e 

holística da “linha de fundo”. O êxito precisa ser redefinido de um jeito que leva à 

transformação dramática das pessoas e das sociedades nos planos espiritual, 

econômico, social e ambiental, se o que queremos é legar um mundo melhor aos 

nossos filhos e netos. 

 

Combinamos a pesquisa empírica, teórica e aplicada com um compromisso 

internacional, regional, nacional e local a longo prazo para analisar a diversas facetas 

da globalização e do bem comum, empoderando-nos para procurar e propor soluções 

humanas aos desafios da globalização. Alvejamos um ambiente facilitador para a 

pesquisa internacional de excelência incorporando aproximações críticas e diversas. 

 

Propõe-se um exame compreensivo das principais tentativas para a integração das 

ciências econômicas com a ética e a espiritualidade, junto com uma exploração dos 

aspectos teóricos destas atividades. Nossa perspectiva está centrada na procura de 

soluções para a crise econômica global. Considerando a necessidade de iniciativas 

econômicas atrevidas, mantemos em mente as questões profundas que raramente 

chegam ao debate político ou ao discurso público. Exploramos os problemas 

econômicos emergentes assim como questões profundas do âmbito ético e espiritual: 

qual é a fonte da verdadeira felicidade e bem-estar? Qual é a boa vida? Qual é o 
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propósito da vida econômica? O quê quer dizer ser um ser humano vivendo em uma 

nave espacial com recursos limitados? 

 

Estas questões e outras precisam reflexão, debate e respostas, para serem aplicadas ao 

desenvolvimento de políticas públicas que possam guiar-nos para uma globalização 

mais humana que sustente um jeito de viver mais realizando para todos, em paz e 

harmonia. 

 

A GCGI hoje é reconhecida como uma iniciativa que tem estabelecido exitosamente 

uma equipe extensa, vigorosa, interdisciplinar, inter-religiosa e spiritual de 

pesquisadores centrados nas questões relativas à globalização, o bem comum e outros 

problemas relacionados. As áreas de especialização das pessoas que têm apoiado a 

GCGI incluem ciências econômicas, estudos empresariais, ciência política, relações 

internacionais, história, filosofia, sociologia, antropologia social, psicologia, estudos 

de comunicação, geografia, estudos ambientais, matemática, física, química, 

educação, estudos de desenvolvimento, estudos da paz e resolução de conflitos, 

direito, ética e teologia. 

 

Dada a orientação inclusiva e pluralista da GCGI, deve ter-se em consideração que a 

Iniciativa não exclui nem enfatiza a perspectiva de nenhuma religião nem tradição 

espiritual particular, e também não apóia nenhum partido político ou ideologia 

política concreta. 

 

Para concluir, desde o seu estabelecimento em um importante congresso celebrado em 

Oxford em 2002, a série internacional de congressos da GCGI converteram-se num 

evento anual crescente que já viajou por todo o globo tendo-se realizado em São 

Petersburgo (2003), Dubai (2004), Quênia (2005), Honolulu (2006), e Istambul 

(2007). A edição de 2008 celebrou-se no Trinity College, Universidade de Melbourne, 

e a edição de 2009 na Universidade de Loyola, em Chicago, enquanto o último 

congresso teve lugar na Universidade Luterana de Califórnia em Thousand Oaks, 

Califórnia (Estados Unidos). 

 

O próximo congresso, no que se celebra o décimo aniversário da GCGI, celebrar-se-á 

na Biblioteca de Alexandria do 12 ao 16 de junho de 2011, centrada no tema “A 

Globalização para o Bem Comum e o Diálogo de Civilizações: Construindo a Paz, a 

Justiça e a Prosperidade Juntos”. 

Este importante congresso está sendo organizado pelo Doutor Kamran Mofid, 

fundador da Iniciativa da Globalização para o Bem Comum (GCGI) e a Senhora Heba 

El-Rafey, Diretora do Foro de Diálogo da Biblioteca de Alexandria. 

Nestes tempos caracterizados pela difusão da violência, terrorismo, guerras e 

xenofobia o compromisso para o diálogo de civilizações é um antídoto bem-vindo que 

se enfrente à tenebrosa colisão de civilização e as diversas formas de domínio 

hegemônico e estandardização cultural. O lugar das civilizações em nosso mundo 

contemporâneo globalizado converteu-se em um importante debate econômico e 

sócio-político. As civilizações são de fato uma importante componente do 

desenvolvimento humano. Certamente, a história da humanidade pode ser pensada 

como uma sucessão de interações e intercâmbios entre civilizações. 
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A questão do alcance e do potencial do diálogo entre culturas e civilizações pode ter 

uma importância sem precedentes, especialmente no atual contexto internacional. 

Mais do que nunca, o diálogo supõe um desafio fundamental e deve fundamentar-se 

na unidade da humanidade e dos seus valores comuns, o reconhecimento da 

diversidade cultural mundial e a igualdade em dignidade de todas as civilizações, 

culturas e indivíduos. Por que se torna necessário empreender um diálogo de 

civilizações? O quê podemos aprender de diálogos passados? Que efeito teria um 

maior diálogo na substância e processos das relações internacionais? Poderia existir 

um ethos global, um sistema de valores humanos abrangentes, uma globalização para 

o bem comum que transcenda as diferenças culturais e de civilizações, dirigindo-nos 

para um mundo de harmonia? 

 

No fim do terceiro milênio, o diálogo de civilizações depara-se com muitos desafios, 

especialmente o desafio do diálogo de pessoas das civilizações islâmica, européia, 

asiática e americana, por citar apenas algumas. Um desafio adicional é o medo do 

outro, ou mais especificamente o medo aos muçulmanos ou o que se tem 

denominado islamofobia. Precisamos também responder aos principais desafios 

culturais contemporâneos para poder alcançar resultados positivos que possam dar à 

humanidade uma oportunidade para viver em paz, segurança, prosperidade e 

harmonia. 

Todos os povos do mundo, incluindo árabes e muçulmanos, devem combinar seus 

esforços para enfrentar os árduos desafios derivados da globalização. Os 

muçulmanos devem estreitar os seus laços com ocidente em uma aliança cultural e 

intelectual frutífera e eficiente. Através desta aliança poderão desenhar os critérios 

de referência para desenvolver as suas relações mútuas, proporcionando informação 

correta sobre os conceitos islâmicos, os preceitos e ensinamentos que os 

muçulmanos aplicam na sua vida diária não apenas como questão de fé, mas como 

um conjunto de normas éticas às que aderem todas as comunidades muçulmanas 

estiverem onde estiverem. 

Ao juntar o diálogo de civilizações de globalização para o bem comum podemos nos 

converter em uma ponte para a reconciliação, esperança e harmonia, derribando os 

muros do ódio, medo, egoísmo, avareza, individualismo e pobreza que nos separam 

do diálogo e do entendimento. O bom diálogo precisa da boa globalização e vice 

versa.  

Solicitamos o seu apoio para este congresso internacional que chega no momento 

mais oportuno para oferecer um contributo para a compreensão da globalização, 

diálogo de civilizações e bem comum. 

 

Kamran Mifid, Fundador, Iniciativa da Globalização para o Bem Comum  

www.gcgi.info   

Globalisation for the Common Good, Alexandria 2011 

http://www.gcgalexandria2011.info/ 
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*Kamran Mofid is o fundador da Iniciativa da Globalização para o Bem Comum 

(Globalisation for the Common Good Initiative, Oxford, 2002) e Co-fundador/Diretor 

do Journal of Globalisation for the Common Good e membro do International 

Coordinating Committee of the WPF Dialogue of Civilisations. Em 1986 obteve o 

doutoramento em ciências econômicas pela Universidade de Birmingham, Reino 

Unido. Em 2001 recebeu um Certificado em Educação em Estudos Pastorais no Plater 

College, Oxford. Entre 1989 e 2000 foi tutor e docente em economia nas universidade 

de Windsor (Canadá), Birmingham, Bristol, Wolverhampton e Coventry (Reino 

Unido). O trabalho do Dr. Mofid é altamente interdisciplonario, combinando 

conhecimentos das ciências econômicas, políticas e relações internacionais, teologia, 

cultura, ecologia, ética e espiritualidade. As publicações de Mofid apareceram em 

revistas acadêmicas, revistas populares e jornais. Os seus livros incluem Development 

Planning in Iran: From Monarchy to Islamic Republic, The Economic Consequences 

of the Gulf war, Globalisation for the Common Good, Business Ethics, Corporate 

Social Responsibility and Globalisation for the Common Good , Promoting the 

Common Good (junto com o Reverendo Dr. Marcus Braybrooke), e A non-Violent 

Path to Conflict Resolution and Peace Building (em co-autoria). 

Tradução: Iolanda Mato Creo 
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