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RESUMO 

 

 

É corrente em nossos dias destacar o interesse, a importância e a necessidade dos estudos e 

discussões sobre o impacto real da globalização sobre o Estado, sua autoridade no plano 

nacional e sua independência no plano internacional. Fomos assim, encaminhados a 

apresentar um estudo um pouco mais apurado do problema, nos parecendo razoável abordar e 

conduzir a pesquisa sobre a diversidade dos sistemas de organização jurídica, econômica e 

política das nações, sobre as relações existentes entre os fenômenos jurídicos, históricos, 

econômicos e políticos e o desenvolvimento do comércio internacional, a facilitação das 

relações humanas, os meios prodigiosos de comunicação e a idéia de unificação dos direitos. 

Em face do mundialismo ambicioso, os conceitos e os problemas concretos do direito 

constitucional são radicalmente diferentes. Atualmente, as dificuldades políticas, financeiras e 

sociais concorrem para a crise dos Estados. Entre as múltiplas tendências e contradições que 

atravessam o mundo, o aumento das incertezas representa a mais previsível. No plano 

nacional, o ritmo de aparição, de penetração e de difusão dos impactos do mundialismo sobre 

os setores econômicos, e no domínio social e político, suscita a intervenção de outros países e 

recoloca em questão a crescente instabilidade dos Estados e o problema da eficácia e da 

credibilidade dos instrumentos tradicionais da democracia representativa e da soberania. 

 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Estado, globalização e soberania.   
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ABSTRACT 
 
 
 
Il est courant aujourd’hui de souligner l’intérêt, l’importance, la nécessité même des études et 

les discussions sur l’impact réel du globalisme sur l’État, son autorité sur le plan national e 

son indépendance sur le plan international. Nous sommes ainsi acheminé à présenter une 

approche un peu plus complexe du problème, nous paraît nécessaire aborder et conduir la 

recherche sous la diversité des systèmes d’organisation juridique, économique e politique des 

Nations, sous les relations existant entre les phénomenes juridiques, historiques, économiques 

et politiques et le développement du commerce international, la facilité des relations 

humaines, les moyens prodigieux de comunication et l’idée de l’unification des droits. En face 

de ce mondialisme ambitiuex, les concepts et les problèmes concrets du droit constitutionnel 

sont radicalement différents. Á cette époque, les difficultés politiques, financières et sociales 

concouraient au développement de la crise des Etats. Au-delà des multiples tendances et 

contraintes que traversent le monde, la montée des incertitudes représent la plus prévisible. 

Dans le plan national, le rythme d’apparition, de pénétration et de diffusion des impacts du 

mondialisme sur les secteurs économiques, et dans le domaine social et politique suscite 

l’intervention d’autres pays et remise en question la croissante instabilité des États et le 

problème de l’efficacité et de la crédibilité des instruments tradicionnels de la démocratie 

représentative et de la souveraineté.  

 
 
Mots-clés: État, globalisme e souveraineté. 
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INTRÓITO. 

 

A experiência histórica demonstra o quanto é contraditória a máxima que edifica o 

homem como escravo da coletividade atribuindo-lhe capacidade de desenvolver suas 

potencialidades somente enquanto integrado ou conectado a um grupo social. Sociabilidade e 

desagregação sempre integraram a antítese que caracteriza a existência individual e coletiva, 

as guerras, as desigualdades e as limitações às liberdades são testemunhas da inaptidão do ser 

humano para construir vínculos e estabelecer normas capazes de possibilitar uma convivência 

harmoniosa. 

Pensar o Direito como nota essencial desse convívio social, idealizado como 

‘indispensável’ ao homem, é o mesmo que examinar, sob os auspícios da ficção, a estrutura 

simbólica de uma categoria que, para se manter operante, se fez parecer indissociável e 

necessária à manutenção do paradigma social. 

Optamos pelo imaginário porque só assim poderemos reproduzir a idéia de que o Estado 

teve origem na ‘complexificação das relações humanas’ (FERNANDES, 2002, p. 19), a fim 

de revelar as perplexidades que esse emaranhado germinativo de interações e o corpo político 

burocrático, pretensamente autônomo, que o sustenta, produzem ao suprimirem as 

individualidades que integram o seu substrato humano, sob o falacioso argumento de efetivar 

as necessidades específicas de cada um. 

Visualizamos o Estado como estrutura em constante conflito, que se contrapõe 

constantemente aos escopos históricos de promoção da paz e do bem-estar comum que lhe são 

atribuídos. Cientes da insuperabilidade do mundo ilusório pelo real, e de que parece ser sina 

da humanidade viver arraigada em modelos fictícios, na constante tentativa, também 

fantasiosa, de superar a tensão que a aflige, propomos descortinar ‘mentiras’(ARENDT, 2004, 

p.16), para trabalharmos a realidade como verdadeiramente a apreendemos. 



Elegemos essa via tortuosa e insana sem receio de transmitir nossas inquietudes e 

desesperanças àqueles que, inebriados pelo torpor que a ilusão das normas oferece, se 

entregam, plena e irrenuciavelmente, aos devaneios de um mundo simbólico, sempre apto a se 

adequar às mais diversificadas simulações. 

Alienados, porém conscientes, podemos então, reproduzir a idéia de que cada homem, 

em seu tempo, vê e sente as mutações sociais que o atingem, e das quais direta ou 

indiretamente participa, como catástrofes ameaçadoras à sua existência. Todo ser humano 

supervaloriza os seus dias como se derradeiros fossem, e mitifica em crise as transformações 

de modelos tradicionais, porque não se apercebe das tensões que o afetam enquanto integrante 

de um mundo coletivo contraditório. Acomodado aos padrões de aceitabilidade diuturnamente 

estratificados na convivência geral, recusa-se a participar da construção da história. Caindo 

nas suas armadilhas, se resigna às respostas e limitações forjadas em uma realidade confusa, 

instável e insatisfatória. 

Sobrevivendo numa comunidade autofágica e destrutiva, esse mesmo homem encontra 

amarras seguras na regência das leis, erigidas ora como aparatos divinos, ora como obras 

humanas, embora com elas mantenha intermitente relação conflituosa, ante a 

inconciliabilidade entre a sensação de segurança relativa que delas decorre e a concreta 

limitação de liberdade que as caracteriza. 

O Direito marca na vida do ser humano a crise da qual não consegue se desvencilhar. 

Crise que se irradia para todas as órbitas de influência humana, que se institucionaliza, mas 

não se resolve por intermédio das entidades concebidas para viabilizar a manutenção da 

convivência harmoniosa. Crise que se projeta no tempo e se molda às vicissitudes de cada 

época, produzindo alternativas, gerando embates, revestindo-se de tonalidades diversificadas 

para sinalizar novos paradigmas. 



A cultura jurídico-política ocidental foi gerada a partir de um desses momentos de 

revolução de idéias, instigado pelo conflito entre a reação conservadora de Sócrates, Platão e 

Aristóteles e a aguçada consciência crítica revolucionária dos Sofistas, que marcou a 

desintegração da pólis grega. 

Patenteando o debate público e a meditação dialética sobre a tradição e as idéias 

concebidas, os Sofistas valorizaram a retórica, forçaram o povo a se familiarizar com assuntos 

até então próprios da filosofia, propagando dúvidas e descrenças nos valores e na origem 

divina das leis. Ao professarem como injusta a desigualdade entre os cidadãos, implantaram 

no pensamento jurídico a consciência da “antítese desesperadora” entre a concepção do justo 

conforme as leis e do justo segundo a natureza, identificando nas leis uma injustiça originária, 

por servirem aos interesses das classes, e na idéia contratualista de organização social, uma 

forma de compreender o Estado como realidade acidental (BONAVIDES, 1980, p. 209). 

Ponderar as múltiplas faces do desenvolvimento social e humano e das suas interações 

com o processo de regulação, é um desafio que se ramifica e se entrelaça em tramas 

extremamente complicadas e de difícil, para não dizer impossível, deslinde. Identificar na 

realidade jurídica o ponto de mutação essencial, que reflete em proporções menores o 

semblante de uma nova era perfilhada por uma forma diferenciada de percepção, acomodação 

e permissão de comportamentos, não foge dessa armadilha intransponível. Esse dilema 

encontra nascedouro na descoberta da ficção, quando nos apercebemos da fragilidade dos 

nossos fundamentos, da inconsistência das idéias comuns, da irretocabilidade do espaço 

íntimo dos seres humanos, e da tensão autofágica entre o público e privado. 

O despertar para uma realidade também inconsistente, nos expõe ao perigo do banal, 

isso porque, na sua eterna e conflituosa mutação, o ser humano tende a desacreditar de tudo e 

de todos, torna-se cético, desata laços firmados com seus pares e desconstrói a estrutura que 

mantém erguido o modelo (irreal) de sociedade. 



Plantada a semente de novas ficções, com inovadoras redes de convencimento 

(alienação) e sustentação, reconstruímos o imaginário porque não (sobre)vivemos sem o ficto. 

No Direito a ficção é arrimada em muitas outras ficções, não é sem razão que um olhar crítico 

sobre as idéias de liberdade, de igualdade, de democracia, de participação, de Estado 

soberano, de cidadania, e de direitos fundamentais, denota que tais institutos, apesar de 

constituírem, em nossos dias, pressupostos do paradigma desenhado e elaborado na 

modernidade, não conseguiram se libertar do estigma mitológico e, há muito, foram lançados 

num processo histórico de desconstrução. 

Presenciamos a edificação de uma nova ficção igualmente contingente, autofágica e 

inconsistente.  Os movimentos sociais, as incertezas e as insatisfações com o ordenamento (as 

regras gerais de conduta) provocaram o (res)surgimento de perspectivas, de necessidades que 

reclamam a (re)construção de ficções capazes de tornarem aceitáveis as agruras da 

convivência humana. “As desigualdades e a injustiça social demonstraram que as conquistas 

quantitativas da técnica e a economia não necessariamente se transformariam em dotes 

qualitativos para a vida” (OLEA & FLORES, 2000, p. 15). 

O Direito, nesse panorama, fenece e (re)nasce como instrumento de (re)edificação de 

parâmetros, de identificação de paradigmas, e as Constituições não fogem dessa realidade ao 

aparecerem como celeiros das mutações globais, das formas e formatações de Estado, das 

ideologias recepcionadas e das tensões emergentes. 

As novas tendências ideológicas que manipulam a ordem mundial costuram um cenário 

econômico capitalista, neoliberal, redutor do espaço do Estado-nação, e deflagrador de 

modificações substanciais nas prerrogativas fundamentais dos cidadãos, geralmente 

associadas à transnacionalização das relações econômicas, sociais, políticas e jurídicas. 

Refletida na negação de direitos afetos ao pleno exercício da cidadania, a ‘crise mundial’ 

torna-se palpável (VIEIRA, 1997, p. 104). 



A fragmentação dos laços sociais e do caráter cultural da convivência humana, 

ocasionada pela inoperância do Estado em patrocinar a efetivação dos Direitos fundamentais 

da população, tende a aniquilar o sentimento unitário de nação organizada, fazendo aparecer 

da intensa realidade competitiva que o alicerça, subgrupos formatados a partir de parâmetros 

discriminatórios, tais como: cor da pele, religião, opção sexual e etnia. 

No mundo globalizado, a definição de cidadania, outrora pontificada por Hannah 

Arendt como “o estado de pertencer a uma comunidade disposta e capaz de lutar pelos 

direitos de seus integrantes, como o direito de ter direitos” (ARENDT, 1998, p. 299), deturpa-

se e passa a ser aquilatada a partir de parâmetros superficiais vinculados à capacidade de 

consumo, à estética, ao desejo de posse de bens supérfluos e à indiferença política e social. 

O ‘direito à diferença’ é erigido como bastião da mascarada luta de classes e como 

suporte a fundamentalismos, conjuntura na qual afloram duas novas classes não mais adstritas 

aos limites territoriais nacionais, a dos beneficiados pelos processos de globalização e a dos 

que deles são expurgados. A luta pelo Direito transmuda-se para mera aspiração a melhores 

padrões de consumo (ALVES, 1999, p. 98). 

Os efeitos advindos da nova forma de organização e exercício do poder, estabelecida 

com a transnacionalização da economia e com a avassaladora expansão dos meios de 

comunicação e alienação, atingem, sensivelmente, o arcabouço e a efetividade do Direito 

Positivo, suas normas se tornam ineficazes para o ordenamento da sociedade e da economia, e 

seus mecanismos de composição de conflitos não mais conseguem desenvolver suas 

finalidades a contento (FARIA & KUNTZ, 2002, p.59). 

Manejado de forma indiscriminada, como ancoradouro capaz de suportar todas as 

embarcações, o Direito Posto se afoga no seu próprio ‘calado’. Incapaz de conferir suporte à 

racionalidade específica de outras áreas, entrega-se a uma alternância diastólica e sistólica na 



qual ora se dilata para disciplinar o maior número possível de relações intersubjetivas, ora se 

contrai como forma de reduzir ao mínimo tal controle. 

Essa mutabilidade exagerada fragmenta o sistema e facilita a tomada de decisões 

contraditórias, geradas, especialmente, em conflitos multifacetados que exigem do intérprete 

das normas conhecimentos especializados, afetos a outras áreas do conhecimento, mais 

frequentemente, àquelas atinentes às ciências econômicas. 

Impulsionado pela complexidade das relações sociais no mundo interligado e 

globalizado, e pelo florescimento de direitos transindividuais coletivos e homogêneos, o 

esgotamento do ‘paradigma liberal-individualista-normativista’ (STRECK, 2003, p. 17), tem 

acarretado novas formas de manejar o Direito, sobretudo, porque a notória fragilidade da 

dogmática jurídica em interagir com a aridez dos conflitos de uma sociedade plural, também 

afeta as possibilidades discursivas que se tornam fetichizadas à medida que tendem a subtrair 

das normas o suporte histórico e social que as alicerçam. 

Formatadas obedecendo aos princípios da abstração, generalidade e impessoalidade, 

trançadas num sistema com aparência lógica, hierarquizada e coerente, as normas do modelo 

jurídico operante tornaram-se simplórias demais para responderem aos novos desafios 

emergentes das múltiplas faces dos jogos de interesse que permeiam a arena global. O edifício 

instrumental, de argamassa e concreto aparentemente impenetrável e seguro, construído para 

efetivá-las, mostra-se incompatível com as exigências de rapidez, efetividade, mutabilidade e 

eficiência, lançadas pelos atuais padrões de convivência. 

Nessa tela de contornos ainda pouco definidos, caracterizada por constrições e restrições 

ideológicas e normativas ao exercício do poder e à efetivação das prerrogativas da cidadania, 

com reflexos contundentes no processo de interpretação e aplicação do Direito, define-se, 

com nuance marcante, o retrato de um sistema jurídico arraigado em conceitos 

indeterminados e em normas abertas, não raro programáticas, específicas e singulares, 



formalizadas de maneira confusa e desordenada, a ponto de prejudicar a ‘unicidade lógica, a 

coerência programática e o rigor conceitual’ do próprio sistema (FARIA & KUNTZ, 2002, p. 

76). 

Descortina-se nesse teatro, uma cena em que os atores, intencionalmente, 

desconsideram o ‘script’ e as regras que lhe haviam sido ditadas, porque conscientizados da 

incapacidade do texto de produzir os efeitos públicos queridos, e optam pela modificação 

informal e instável do seu teor, conferindo-lhe maquiagem que lhes pareça mais congruente 

com a realidade, ou pela sua desconstituição a partir da construção de um novo texto que 

pareça apto a se adequar às novas exigências do público alvo. Configura-se uma hermenêutica 

jurídica de ruptura que reclama um discurso de quebra institucional, transformador de 

concepções e contaminado por elementos fenomenológicos e históricos do estrato social 

(TELLES JÚNIOR, 1986, p. 210). 

Caminhando por estradas tortuosas onde os formalismos dos processos leginferantes 

cedem lugar às técnicas formatadas com o objetivo de envolverem a diversidade, e as 

contradições decorrentes da mundialização reclamam respostas efetivas capazes de superar o 

desgaste provocado pelas interações globais nas várias órbitas do relacionamento humano, o 

Direito despe-se de sua vestimenta impositiva para partilhar a estrada com novas formas de 

poder. Flexibilizado, simplifica procedimentos e reconhece a viabilidade da adoção de outras 

fórmulas de composição dos conflitos, conferindo mais tonalidade e importância às relações 

privadas, perspectiva que abre espaço à desconstrução da idéia de Constituição como lei 

fundamental. 

A pós-modernidade se encarregou de tecer suas próprias utopias como forma de quebrar 

a idéia racionalista totalizadora herdada da modernidade (KAUFMANN, 1992, p. 8). A sede 

por crescimento econômico e por progresso tem desgastado a idéia de razão construída na 

modernidade. O retorno às concepções místicas e religiosas aflora como realidade 



indisfarçável. O Direito, frontalmente atingido por esta transmutação paradigmática que 

denuncia a insuficiência das teorias jurídicas de cunho eminentemente formal-racionalista, 

marcha em trilhas incrustadas por visões pouco racionais e pelo conflito permanente entre 

realidade social e mundo jurídico. 

A incongruência entre as concepções jurídicas costuradas na modernidade e as soluções 

exigidas pelas novas vestimentas do social, do político e do jurídico, num mundo sem 

fronteiras, ao desvendar o contorno de uma crise do Direito, força o (re)descobrimento de 

novas alternativas teóricas e argumentativas capazes de responderem satisfatoriamente aos 

novos paradigmas, sem perder de vista a vertente racional que viabiliza a crítica ao Direito 

vigente como passo para edificação dos novos fundamentos da ordem jurídica, e a 

importância da lingüística na percepção do fenômeno social e na efetivação e ajustamento da 

realidade jurídica. Afinal, o Direito é categoria revelada no movimento social e como tal 

interage e dialoga com os fatos sobre os quais incide, por intermédio de palavras e 

argumentos carregados e produtores de sentidos. 

Ambientado nessa seara multiforme e multicolor o Direito Constitucional, afetado de 

maneira bem mais radical que os demais espectros da realidade jurídica, aparece como 

destinatário máximo das mutações e detentor supremo dos novos modelos, paradigmas que na 

esfera interna dos Estados quedam enfraquecidos, e não resistem à tensão unificadora que 

conduz à destruição de fronteiras e à desconstrução de parâmetros. 

A idéia de unificação passa a impregnar o constitucionalismo com o objetivo de edificar 

um modelo global consubstanciado nas interações dos sistemas constitucionais e na 

desnacionalização dos Direitos, voltado à otimização dos procedimentos e à edificação de um 

processo de (re)aproximação dos homens e das suas culturas.  

O processo histórico de internacionalização dos Direitos Fundamentais via textos 

constitucionais não foge dessa realidade, e tem sido visto como etapa crucial à formação de 



um sistema jurídico global destinado a disciplinar as relações entre os Estados e entre estes e 

os cidadãos (WEIS, 1999, p. 21), permitindo a visualização de um modelo que exponha a 

necessidade da instituição de um direito constitucional internacional como forma de 

adaptação da ordem constitucional interna ao sistema jurídico supranacional, e de suprir a 

necessidade de fixação de um patamar jurídico internacional comum que garanta condições 

mínimas de existência humana no mundo globalizado, permita a identificação no rol dos 

Direitos Fundamentais de uma classe de direitos globais, específicos para proteção dos 

interesses que ultrapassam a órbita individual, e a conscientização de que o Estado nacional 

mostra sinais de exaustão no que tange à manutenção de instrumentos assecuratórios do 

exercício das prerrogativas basilares, denunciando a deterioração e ineficácia das garantias 

constitucionalizadas no plano interno (CRUZ, 2000, p. 6). 

Atrelada a esse processo de metamorfose paradigmática, a intensificação das 

globalizações destaca-se como fenômeno causador do surgimento de novas formas de poder 

desterritorializadas, autônomas e transnacionais, do enfraquecimento do princípio da 

soberania, da debilitação das instituições concebidas para viabilizar a operacionalidade dos 

Direitos Fundamentais, do aparecimento de formas não oficiais de composição de conflitos e 

de organismos multifacetários e supranacionais capazes de delimitar as complexas relações 

mercadológicas não alcançadas pelos ordenamentos nacionais, e da disseminação da idéia de 

que o Estado nacional tornou-se inapto para responder aos desafios da pós-modernidade. 

Resguardadas as divergências possíveis relativamente à pretensa exatidão temporal e 

genética da construção do Estado-nação, a relevância dos argumentos dos teóricos que o vêem 

como criação da modernidade, distinta das organizações pré-modernas identificadas na 

Antiguidade grega ou romana e na Idade média, está incrustada, precisamente, no caráter 

finito que o integra, uma moldura na qual é possível pontificar possibilidades discursivas em 

torno da concepção que o idealiza como produto de um momento histórico, e como tal, sujeito 



ao desaparecimento em razão do surgimento de outras estruturas ou modelos contextualizados 

na história, igualmente suscetíveis aos efeitos das metamorfoses sociais. 

Qualificado pela soberania, o Estado moderno foi construído em razão da exigência 

histórica de instituição de um poder superior e supremo, independente para estabelecer 

políticas sustentáveis no âmbito interno e externo, e de autodeterminar-se nas relações 

mantidas com os demais Estados e organismos supranacionais. 

Em nosso tempo, como dito alhures, presenciamos a definição das cores de um novo 

espectro mundial que há muito vem se materializando em metamorfoses econômicas e 

culturais, formadoras de novas utopias, estratificadoras de uma concepção finalística uniforme 

dos objetivos do Estado, que somente encontra respaldo em uma moldura na qual o conceito 

mínimo de soberania seja realidade. 

Ameaçado de não sobreviver ou ficar à margem da economia globalizada, o Estado-

nação é levado a reelaborar sua política legislativa, reestruturar o seu Direito positivo e 

reeditar a competência dos seus órgãos jurisdicionais, revisando regulamentos, leis, princípios 

e garantias constitucionais que, numa paisagem de completo esvaziamento dos seus poderes, 

perdem importância à medida que os valores que os alicerçam passam a entrar em conflito 

com os cânones primordiais da ‘aldeia global’, dentre os quais não se divisa o da 

implementação dos direitos fundamentais no plano real. 

A concepção de soberania, que ao longo da modernidade incorporou uma perspectiva 

reveladora da plena realização dos Direitos numa realidade estatal autônoma e independente 

(TOSTES, 2004, p. 49), nesse cenário global marcado pelo distanciamento entre as novas 

classes sociais e pela exclusão das garantias fundamentais das relações sociais e econômicas 

(CAVALCANTI, 2003, p. 139), é fatalmente debilitada pela superposição das idéias de 

transnacionalidade e de supranacionalidade, atualmente indispensáveis para a justificação das 

políticas de integração e de intervenção. 



Atravessamos essa era de transição, conscientes de que os cânones tradicionais do 

Direito Constitucional fraquejam diante das reivindicações da sociedade contemporânea, 

acentuando a necessidade de substituição do modelo jurídico-constitucional da modernidade e 

de superação das teorias que o sustentam. Os desafios lançados pelo progresso tecnológico e 

pelas globalizações desenham um cenário inovador e complexo, no qual idéias e concepções 

históricas profundamente atreladas ao conhecimento como pilastras imutáveis, se despedaçam 

e tornam-se inválidas para arrimar a nova realidade social e jurídica. 

O Direito, originariamente suscetível aos efeitos das metamorfoses sociais, não resiste à 

força determinante desses novos paradigmas que lhe são impostos e se vê obrigado a 

desprezar conceitos, institutos e dogmas tradicionalmente chancelados, e a reexaminar o seu 

arcabouço doutrinário. 

Essa crise de paradigmas, evidenciada pelas mutações lingüísticas e hermenêuticas 

características do processo de mundialização, determinante da inefetividade do Direito 

nacional, paradoxalmente, alavanca o fortalecimento de movimentos garantistas arraigados no 

manejo das mais variadas possibilidades argumentativas visando à operacionalidade do 

Direito sem descuidar da supremacia constitucional (MAIA, 2000, p. 15), ainda que conceitos 

basais que integram a estrutura teórica do Direito Constitucional como o de Estado, de 

soberania e de Direitos Fundamentais, aflorem fragilizados, relativizados e questionados, sem 

a formatação de novos modelos suficientemente capazes para substituí-los. 

Afetada por esta transmudação estrutural, a ordem internacional tende a aniquilar a 

concepção do Estado como titular do monopólio da produção de normas jurídicas, 

impulsionando o florescimento de instâncias supranacionais de poder e a paulatina atribuição 

ao Direito Internacional do caráter de fonte de direitos subjetivos individuais, ensejando, 

como conseqüência lógica, o surgimento de Tribunais Supranacionais. 



A Constituição, nessa paisagem, perde a sua centralidade no processo de 

disciplinamento e regulação das relações sociais, possibilitando a sobreposição de normas 

alienígenas, indiferentes às peculiaridades dos substratos sociais onde incidirão, dotadas de 

pretensa supralegalidade e supremacia, maquiadas na forma de tratados, convenções, 

protocolos, diretivas, intenções, pactos, e cunhadas por organismos supranacionais, ou sob sua 

influência irresistível, com a finalidade de mitigar os ordenamentos constitucionais 

domésticos e substituí-los, ante a inexistência no arsenal do direito contemporâneo, de outro 

instrumento apto para assumir o papel que a modernidade lhes atribuiu.  

Atentos a essas perplexidades, pretendemos, ao longo desta dissertação, sem pretensões 

exaustivas, a partir da ponderação crítica das idéias de poder, de soberania e de Estado 

nacional, analisar como os processos históricos de mutação global têm atingido os paradigmas 

do constitucionalismo hodierno, especialmente a idéia de soberania e de Estado nacional. 

Buscaremos patentear que as transformações na faceta econômica das sociedades, 

acarretam profundas mudanças nos seus aparatos políticos, jurídicos, científicos e 

tecnológicos, impulsionadas pelo incremento do coletivo nas relações sociais e pelo 

desmantelamento das arcaicas estruturas de poder. 

Tentaremos abordar o problema proposto manejando, preferencialmente, o método 

dialético, investigando as mutações sociais globais sem descuidar da necessidade de aplicação 

dos métodos jurídicos próprios de interpretação com a finalidade de identificar o real alcance 

da questão ventilada. 

O trabalho desenvolve-se em cinco capítulos, o primeiro configura espaço reservado ao 

estudo do fenômeno da construção da idéia de poder como elemento essencial à viabilidade 

da organização das coletividades. No segundo mergulhamos na complexa moldura delineada 

a partir da entronização da soberania como atributo do poder e como esse quadro está sujeito 

às vicissitudes dos modelos adotados pelas sociedades.  



O terceiro capitulo foi elaborado com o intuito de revelar o Estado moderno como 

invenção histórica enleada à idéia de soberania, ameaçada pela crise decorrente da 

intensificação do fenômeno da globalização, que exige a idealização de opções políticas 

inovadoras capazes de responderem aos novos desafios emergentes das relações 

internacionais. 

Destinamos o quarto e o quinto capítulos ao debate acerca das transformações operadas 

pelas globalizações no cenário mundial ao longo da história, e como o incremento desse 

fenômeno tem afetado, na atualidade, as concepções de soberania e de Estado nacional, e 

patrocinado mudanças estruturais na ordem internacional.   

Para a elaboração da presente dissertação desenvolvemos pesquisa bibliográfica e 

documental voltada para os ramos da Filosofia do Direito, Teoria Geral do Direito, Sociologia 

e História do Direito, Direito Constitucional Comparado, Direito e Cidadania, Direito 

Internacional Público e Direito Público Econômico. 

As informações foram obtidas mediante revisão doutrinária e bibliográfica sobre as 

matérias tratadas, bem como por meio de consultas em textos constitucionais, tratados, leis 

complementares, boletins, jurisprudência dos tribunais nacionais, internacionais e 

comunitários, revistas especializadas, periódicos, dicionários jurídicos, e nos dados de 

instituições ou órgãos públicos e privados, disponíveis na internet. 

 

 

 

 

 

 

 



1. SOBRE A IDÉIA DE PODER. 

 

1.1. Do Mito ao Sagrado. 

 

Resistir à erudição, embriagar-nos com os sentimentos e permitir que as idéias fluíssem 

em plena harmonia na luta travada entre a caneta e o papel, foi a primeira batalha que tivemos 

de superar quando nos enveredamos na aventura de lançar em pedaços de celulose 

comprimida, argumentos que tornassem factíveis a concepção do poder soberano como mito, 

como ficção travestida em verdade sagrada, fortemente significativa para manutenção da 

coletividade social que se renova continuamente. 

Nas sociedades os mitos servem como fermento para idealização de modelos de conduta 

e de sentido aos movimentos de reconstrução dos valores, constituem fenômenos humanos 

atrelados à cultura e ao espírito criador do homem e, não raro, funcionam como mecanismo de 

“recriação da realidade, feita pelo ser humano na tentativa de compreender a ele próprio e ao 

mundo em que vive” (COSTA NETO, 1999, p. 23).  

 Identificados desde os primórdios como realidade complexa, os mitos fundamentam, 

justificam e revelam a criação e a sacralidade do poder, desvendando as relações de domínio 

atreladas ou não ao sobrenatural, que permeiam a existência cultural do homem. Sagrados ou 

profanos, os poderes refletem manifestações mitificadas relevantes das interações humanas. 

Nas comunidades primitivas deuses protagonizavam os acontecimentos primevos que 

situavam o homem numa estrutura social organizada, e os vinculavam às amarras dos 

regramentos emergentes das majestades sobre-humanas. Em nossos dias, o homem é resultado 

da interação desses eventos míticos que integram a sua história, com os acontecimentos 

sociais que revolucionaram, ao longo dos séculos, a existência humana. É, assim, fruto do 

embate entre o arcaico e o moderno, entre parcela da personalidade que se vê como reflexo da 



história, mas não se sente compelida a nela mergulhar completamente porque a entende 

irreversível, e outra, que se agarra à ancestralidade mítica da sociedade, e a impele à 

reatualizá-la constantemente como forma de qualificá-la para entender o mundo e a sua 

existência, e para reproduzir os valores que fertilizaram a sua origem. 

Desde o seu étimo o ser humano se subordina à presença soberana de entidades míticas 

impregnadas de poder, que se transfiguram em rituais, valores e regras diretoras de 

comportamento para satisfazer às necessidades religiosas, às aspirações morais, às pressões, 

aos imperativos de ordem social e às exigências práticas. Naturalmente enraizado em 

conjunturas institucionais, tende a conceber valores sociais que correspondem à imagem que 

“em cada época ou contexto” constrói de si mesmo e da sociedade (SALDANHA, 1986, 

p.47). 

A instituição de um governante excelso e a identificação espacial de um território onde 

o indivíduo possa desenvolver suas habilidades e influir nos processos ritualísticos da 

comunidade faz parte da mitificação do poder. Mitificação que também serve para encobrir o 

fato de que as mutações sociais não carregam novas experiências, novos conceitos, mas 

implicam, em última análise, num estado que já foi vivido, numa realidade precedente, 

revisitada e reatualizada a partir da idéia mítica do retorno à origem. 

Na humanidade, a majestade sempre simbolizou a encarnação de um poder central e 

supremo o suficiente para salvar o mundo das adversidades. A sagração do soberano nunca 

deixou de refletir a renovação mítica dos anseios de estabilidade e prosperidade universais, 

metamorfoseados nos objetivos das classes sociais dominantes, aliás, não se pode olvidar que 

“a crença na sacralidade da pessoa humana e na existência de determinadas regras 

transcendentais às quais súditos e governantes estariam submetidos” acompanha, “ainda que 

de forma difusa e inarticulada, toda a evolução do pensamento ocidental” (LEWANDOWSKI, 

1984,   p. 176).  Nesse processo, a sacralização mítica do poder é maquiada na renovação 



regeneradora, ritualizada na busca da ordem e da segurança, entronizadas como problemas 

fundamentais da existência humana.  

Voltar atrás para construir um novo começo a partir da reatualização de eventos 

decisivos, vividos e revividos pelos homens, historicamente, destaca-se como a única fórmula 

viável de manter a crença de se galgar um modo superior de existência, capitaneada por uma 

autoridade suprema sem sujeição ao tormento da temporalidade existencial. 

Mas o poder desse ente supremo não é palpável. Miscigenado com o sacro, o poder de 

império matura em dimensões intermediárias, transita entre o real e o extraordinário, ora 

deixa-se personificar, ora retira-se para o esquecimento como forma de transcender à 

indiferença dos indivíduos e às rupturas sociais. 

Envolvida no culto aos profetas e na pregação mística dos sacerdotes, a idéia do Direito 

como elemento revelador desse poder, subsiste desde antes dos gregos, entretanto, foram os 

pensadores desta estirpe que iniciaram a tomada de posição crítica que forçou o abandono das 

fronteiras da religião, em prol do manejo da especulação filosófica na busca da essência do 

Direito, o qual, à época, englobava toda ordem ética e tinha caráter mitológico. 

As ordens que obrigavam o homem a um agir justo eram visualizadas como 

comunicados divinos de ‘Zeus’ a ‘Themistes’. Para expressar esse ordenamento Hesíodo 

introduz o termo nomos, ao tempo em que o divide em ordem dos irracionais e ordem dos 

racionais. O homem pertence ao mundo da razão porque, tendo consciência dos seus direitos, 

aparece como único ente aparelhado para discernir quanto à ação antijurídica, a necessidade 

de se abster da violência, de se conservar nas fronteiras do Direito, e de se guiar conforme a 

justiça (Dike) ao exercer o poder, conferido por ‘Zeus’, de ventilar em juízo suas pretensões. 

Embora vinculada a uma visão mítica, a percepção inaugurada na Grécia esboça o 

contorno de um mundo regido por leis com amparo divino, de cunho universal e que se 



distinguem em leis da natureza irracional e leis dos seres racionais, das quais o Direito é 

identificado como atributo essencial dos homens não colidente com a idéia de justiça (Dike). 

Ocupados com a ética, os pré-socráticos injetaram no Direito, visto como manifestação 

de poder, uma conotação cosmológica. A inquietação com o princípio de todas as coisas e 

com a causa primária do que existe passou a nortear as questões filosóficas, tem início, então, 

a jornada em que as normas deixam de expressar a vontade dos deuses para serem 

incorporadas a uma ordem natural dinâmica e comum a todos (BONAVIDES, 1980, p. 199).  

Entre o Direito e o poder é acomodado o ‘princípio majoritário democrático’ concebido 

como forma de expressão da vontade das massas, e fator de legitimação do manejo e 

modificação das normas de acordo com as conveniências, indiferente aos costumes, crenças e 

tradições. O homem é eleito ‘medida de todas as coisas’, e a ‘ordem cognoscitiva’ é 

relativizada para se adaptar à transitoriedade dos humores e sensações pessoais da maioria 

ocasional da sociedade, que incorpora o poder social e político dominante, e é habilitada para 

delinear o ordenamento jurídico.  

A busca pela efetivação dos predicados do justo, do bom, e do bem, que na visão 

socrática se alicerça na essência moral, imutável e verdadeira de cada um e de todos, não é 

abandonada, mas desloca-se para o plano revelador da tensão entre a luta pela afirmação da 

superioridade da ‘pólis’ e a resistência individual à submissão aos seus comandos, cenário que 

evidencia a crise do Direito e do Estado, cuja contenção, constantemente renovada, é 

alicerçada no repúdio ao descumprimento das decisões da pólis, ainda que injustas, a fim de 

evitar que a tal pretexto as leis boas e justas possam ser burladas causando a formação de um 

ambiente de incerteza jurídica capaz de ameaçar os próprios fundamentos da sociedade 

política. 

Nesse tempo, já se escutavam brados lançados em desfavor da desagregação política e 

social que fluía da competição pelo poder e pela riqueza, contra a manipulação da estrutura 



estatal para satisfação de interesses particulares, a submissão da consciência dos homens aos 

caprichos da coletividade, e a deturpação das fórmulas de interação entre os indivíduos e a 

divindade. Estes problemas, identificados tanto na realidade concreta como no mundo das 

idéias, submeteram-se à efemeridade dos fatos e às contingências teóricas de cada época, 

atravessaram os séculos e se mantiveram íntegros, constituindo, em nossos dias, a base sobre 

a qual é assentada a valoração dos objetivos perseguidos pelo Estado, enquanto coletividade 

normada, e a sua viabilidade como expressão de uma potestade que pretende ser suprema.  

Nessa marcha, a idéia de poder soberano é impregnada por matizes facilmente 

modificáveis, mitifica o eterno conflito traduzido na imolação do homem, no seu 

ressuscitamento como cidadão, e na repulsa humana à dominação ilimitada como veículo de 

sacralização de uma autoridade demarcada, apta para se manter essencial à vida dos homens. 

O processo de historicização dos mitos, impulsionado pela necessidade da descoberta da 

fonte primacial da realidade, por intermédio de especulações filosóficas igualmente fundadas 

no retorno à origem, no voltar atrás, não aboliu a vertente mítica do poder supremo. Os 

valores que justificam a sua aceitação radicam da faceta transcendental do conviver humano, 

que, por sua vez, se alicerça numa ancestralidade mítica identificadora da permanente tensão 

entre o divino e o laico que transpassa as relações sociais. 

A crença na perpetuação desses valores absolutos “capazes de guiar o homem e de 

conferir uma significação a existência humana” (ELIADE, 2004, p. 124), sustenta a idéia de 

persistência do poder soberano, acessível ao entendimento construído no patamar metafísico 

que integra a vida comunitária, concepção repaginada pelo processo de camuflagem dos mitos 

via cristianização, onde a supremacia é encarnada no ente que germina do social e que 

participa da idealização e da consecução dos seus objetivos, embora invisível à percepção 

humana. 

 



1.2. Do Poder dos Modernos. 

 

Na existência humana o sabor do poder embriaga e inebria. A sensação de força e de 

superioridade extasia e entusiasma o mais sagrado dos mortais, faz desabrochar vaidades, 

obscurecer verdades e dissimular sentimentos que antes de enobrecerem a convivência, 

desnaturam a tranqüilidade e a paz essencial a que todos almejamos. 

A busca pelo poder nunca deixou de figurar entre as prioridades humanas. Na ânsia de 

alcançá-lo como forma de satisfação dos “mais íntimos impulsos e ambições da alma” e das 

necessidades materiais e imateriais que revelam a sua moralidade, os homens manipulam, 

cedo ou tarde, todos os meios imagináveis (SANTAYANA, 1970, p. 148). Do doméstico ao 

político, o seu conceito integra parcela importante da história das interações sociais e das 

relações entre comunidades e povos, não é sem razão que as ponderações filosóficas e 

históricas da modernidade o elegeram como catalisador do exame de outros conceitos, 

geralmente concebidos com duvidosa valia universal, que a ele se entrelaçaram intimamente 

tornando-o indispensável à organização de um pensamento político-jurídico crítico acerca de 

institutos basilares no arcabouço moderno das civilizações, como o direito, a igualdade, a 

liberdade, a democracia, o Estado, a soberania, e o povo. 

Não se pode olvidar, no entanto, que a visibilidade de cada categoria requer imersão 

epocal que não despreze a diversidade das relações e das circunstâncias sociais que 

constituíram o estrato no qual foram desenvolvidas as idéias e os conceitos. Eis o motivo pelo 

qual é incabível tratar do Estado na sua diagramação moderna, dotada de elementos sociais e 

históricos próprios, com a mesma intensidade e parâmetros das uniões políticas 

paradigmáticas destacadas da ‘polis’ grega, do Império Romano e do Medievo feudal. Isto, 

porém, não justifica o repúdio incondicional à idéia de Estado que se identifica nas realidades 

históricas, sociais, políticas e culturais pré-modernas.  



O absolutismo conceitual e terminológico muitas vezes traz mais malefícios que 

benesses, enclausurar concepções em um dado momento histórico como se fossem 

conhecimentos estanques e imutáveis, não se coaduna com o estágio multifacetário pelo qual 

transitam em alta velocidade, absorvendo as mais diversificadas experiências, as idéias e os 

pré-conceitos mitificados, sacralizados, mistificados e laicizados que interagem nos processos 

sociais. 

É nessa perspectiva que a idéia moderna de poder não anula, nem torna desimportante, a 

concepção de força e de domínio que desde os primórdios freqüentam as relações humanas. A 

tênue confusão entre a dimensão pública e privada da existência social, e a imposição de um 

abismo instransponível entre a política dos antigos e a política dos modernos, não tem o 

condão de reduzir o conceito de poder a um evento exclusivo da modernidade.  

O deslocamento do foco da política para a edificação de uma ordem pacificadora não 

desnatura a construção anterior que delineava o poder como expressão do agir dos homens. É 

do congresso de seres humanos dotados de força ‘auto-determinante’ que se origina o corpo 

político que a unifica em um poder que aos demais suplanta, e em razão do que se capacita a 

manter a paz e a ordem, formalmente edificada em parâmetros sólidos e em observância à 

diversidade individual e à concordância dos interessados em serem comandados. 

(Re)atualizada a partir da (re)modelagem dos conceitos de igualdade e de liberdade, esta 

localizada na prerrogativa de manobrar a autoridade natural sem limitações, a doutrina do 

poder coloca-se como “relação formal de comando-obediência, que só pode ser implementada 

no fundamento lógico daqueles direitos de igualdade e liberdade que também se tornam a sua 

finalidade” (DUSO [1], 2005, p. 18). 

A legitimidade do poder da sociedade enquanto corpo político pressupõe a concorrência 

da vontade dos indivíduos destinatários dos comandos, externada e formalizada no pacto 

social. O caráter de pertinência ao corpo político confere ao poder o atributo da unicidade, e a 



prerrogativa de ser exercido, exclusivamente, por quem foi eleito para representar o coletivo, 

o qual, nessa condição, terá sua vontade confundida com a vontade geral. Essa maneira 

originária de conceber o poder influiu na construção dos paradoxos que se incorporaram a sua 

teoria e se externaram no seu exercício ao longo da história. 

Engendrado como elemento racional absoluto e indispensável à subsistência do 

coletivo, aparece como antítese à idéia de controle, de divisão e de submissão à sociedade que 

o constituiu, e choca-se com as perspectivas que o engatam a uma realidade global 

determinada pelas multidimensões das interações humanas, não mais restritas a meras 

relações de potência. 

Na acepção desenhada pela modernidade a noção de poder é fincada em dois pilares 

centrais, um, que consubstancia a (re)atualização do conceito de regras que disciplinam 

condutas, em comandos cuja eficácia é assegurada pela superposição de uma força 

comunitária que suplanta as forças individuais, outro, refletido na subordinação voluntária ao 

teor dos mandamentos emanados, sentida como expressão natural da convivência civil.  

Antes da versão inaugurada a partir da ideação da soberania, o poder era identificação 

natural de um governo unificador, justificado pela acepção tradicional de constituição natural 

da sociedade, ou seja, compreendia-se que era a imanente natureza comunitária do ser 

humano que legitimava a edificação do coletivo, e não a conjunção artificial de vontades. 

Nessa tonalidade, o poder, como ação de um governo harmonizador da diversidade 

social, afetava não só a comunidade como o indivíduo, a delimitação do espaço público e do 

espaço privado não se evidenciava nos atos decorrentes da sua expressão. As manifestações 

de fortaleza voltavam-se à satisfação dos interesses tanto dos cidadãos como do detentor da 

autoridade, cuja vontade se sobrepunha às demais como fundamento e demonstração do 

domínio. Os cidadãos exerciam a capacidade política de acordo com o ‘status’ adquirido na 

classe social que integravam. O coletivo era visualizado como conjunto harmonioso de partes. 



Com o delineamento do Estado englobando o corpo político, embora ainda confundido 

com a mera atividade governamental, teve início o processo de atualização da concepção de 

poder para lhe atribuir o qualificativo de soberano. O dramático divórcio entre o sagrado e o 

laico, associado à pluralidade de focos de interesses e de influência da época, atingiu esse 

processo desencadeando a realidade caótica que provocou a idealização de uma instância 

neutra de poder exclusivamente submissa às leis divinas. A autoridade absoluta destaca-se 

como única apta a manter a viabilidade do coletivo na sua diversidade anárquica. Ainda é 

ausente, como elemento legitimador do poder, a igualdade dos indivíduos no processo de 

construção da vontade geral a ser manipulada pelo detentor da majestade. 

O ritual de passagem do poder dos arcaicos para o poder dos modernos foi inaugurado 

por Maquiavel ao fundar o seu pensamento na capacidade do governo civil de gerir 

politicamente as adversidades sociais, apoiado no consenso da população que aceita armar-se 

para garantir a integridade do seu Estado (RICCIARDI [1], 2005, p. 41). À situação de 

desigualdade, própria do principado, contrapôs o domínio da isonomia e da liberdade, 

característico da população que titulariza a república e se auto-regula por intermédio dos seus 

próprios comandos. 

Essa fórmula republicana, sendo arrimada no consentimento comum, dele faz 

instrumento de superação da mutabilidade legislativa e de manutenção da ação política dos 

cidadãos. Mas, a figura do príncipe é mantida como indispensável à ordenação do coletivo e à 

conservação do espaço no qual o poder é exercido. O Estado toma forma de uma estrutura 

maleável capaz de absorver tanto o monarca absoluto, como uma realidade prática para qual 

concorrem interesses da coletividade, do príncipe e de parcela dos cidadãos. 

No jogo do poder, o príncipe assume a posição privilegiada de intérprete e executor 

exclusivo da racionalidade estatal podendo criar, para si e para terceiros, novas prerrogativas. 

Alçado à categoria de representante do povo, o seu poder é sacralizado e recebe o dom de 



preceder às demais manifestações de força social, supremacia que é forjada como condição 

essencial à garantia da tranqüilidade nas relações políticas seladas interna e externamente. 

Ordem e pacificação passam a ser idealizados como fins do exercício do poder. 

Na relação de subserviência decorrente, o cidadão comandado é categorizado a partir de 

critérios comportamentais, notadamente orientados pela religião professada. O sagrado 

mantém-se como aparato fundamental do Estado por oferecer suporte e justificativa à 

dominação corporal e espiritual dos indivíduos. Ao soberano é atribuído o poder de converter 

ou extirpar os hereges identificados como relevantes à estrutura estamentária e de acumulação 

de riqueza dominante. 

Embora indiferentes a esta gradação social e aos objetivos estatais, os desprovidos de 

propriedade também são incluídos no rol dos destinatários das normatizações que conferem 

ao soberano o poder de emitir comandos, e de distribuir a justiça monopolizada como 

requisito para conservação da ordem. 

Transportando para a reflexão política do mundo civil a idéia da supremacia e do caráter 

absoluto do poder sacro dos príncipes da Igreja e dos Imperadores, Jean Bodin injetou no 

universo da comunidade política a idéia de soberania como base do edifício republicano, 

irradiadora de suporte para todo ordenamento. O soberano é entronizado como supremo 

emissor de comandos, que não reconhece superiores nem se expõe a controle. Desmantela-se, 

assim, a organização estamental da sociedade apoiada em instâncias múltiplas, autônomas e 

concorrentes de poder. O domínio agora decorre de uma “simplificação que coloca todas as 

forças que operam dentro de um território numa linha descendente e dependente do vértice do 

sumo poder” (SCATTOLA [1], 2005, p. 63). 

Essa concentração de poder, no entanto, na perspectiva de Bodin, não suprime as 

diferenças individuais dos cidadãos nos relacionamentos intersubjetivos, porque tais 

discrepâncias somente são erradicadas na relação entre súdito e soberano, nem impede que 



parcela do poder seja transferida para órgãos inferiores que, embora delegatários de 

autoridade plena, continuam submissos à autoridade do monarca. 

A igualdade na subordinação ao poder não diluía a diversidade de níveis subsistente no 

estrato social, nem obstava a multiplicidade de grau e gênero de cidadanias historicamente 

arraigada no coletivo e fundada em normas variadas e em costumes dessemelhantes, e 

unificada restritamente pela relação vertical de subserviência que atrelava cada indivíduo ao 

soberano, e não pela identidade cultural e territorial dos cidadãos. 

Caracterizada pelo distanciamento entre os indivíduos subordinados ao soberano, único 

expoente da vontade enquanto expressão do poder, a teoria bodiniana não encontrou reflexo 

entre os modernos onde a vontade do príncipe se confunde com a dos componentes do 

coletivo, cuja submissão é convencionada para apoiar a unidade pactuada. 

Nessa versão, o poder soberano é constituído pelo congresso de poderes individuais, 

cedidos, voluntariamente, a quem adquiriu o direito de manejá-lo. Hobbes imaginou a 

alienabilidade originária vinculada à revogabilidade de transmissão, como pressuposto da 

qualificação política da comunidade. A república precede à sacralização de uma força 

suprema, não obstante radique, igualmente, de atos de transmissão de liberdade, em prol da 

convivência pacífica normatizada e subordinada à autoridade do ‘eleito’ para geri-la. 

O ‘imperium’ que é alienado não diverge qualitativamente do poder que é constituído, 

ambos, tanto no lado público como no privado, consubstanciam a mesma faculdade de 

comando que caracteriza o estado de liberdade natural, onde, além da potência divina, não se 

admite outra autoridade senão a razão individual, sua principal característica é vestir o 

soberano com a prerrogativa de dispor das normas que emitiu e de recusar-se a cumprir 

compromissos firmados por quem o antecedeu, persiste, porém, a vinculação às leis morais ou 

de direito natural, imodificáveis por ato volitivo, em face do caráter divino que as tornaram 



proeminentes na sociedade. Normas que, ao lado das regras internacionais erguiam-se como 

barreiras ao poder soberano absoluto e como ordenamento superior. 

Ocupado com a complexidade originária da coletividade política do seu tempo, 

Joahannes Althusius elege o pacto como alegoria fundante do seu pensamento, mas em 

tonalidade diversa da escolhida pelos modernos, que o viram como elemento constitutivo do 

poder. Imerso na sacralidade que lhe era contemporânea, imaginou o coletivo como resultante 

de um consórcio entre a divindade, o povo e o gestor supremo, com o que realçou o lado 

sagrado da política identificando-o como dimensão ética do pacto civil constitutivo do corpo 

estatal e da potência governamental, e lhe conferiu a finalidade precípua de superar o 

abandono e o isolamento do homem a partir do compartilhamento de expectativas. 

As ações individuais se comunicam num congresso associativo que naturalmente 

reclama a superposição de um poder legitimado pela comunhão de vontades e capaz de 

governar a diversidade que, na realidade estamentária comum da época de transição, é 

integrada por uma ordem crescente de grupos, os quais, reunidos, compõem o reino. A 

vontade não é pressuposta à formação da vida comum, mas figura como requisito de acesso 

ao coletivo alicerçado em leis morais e sagradas, confunde-se com a participação legitimadora 

do vínculo político que a torna submissa à autoridade protetora produzida pelo consórcio, e 

que exerce um poder superior, que suplanta os demais, com exceção da potestade Divina, 

única tida como absoluta. 

O pacto constitutivo não subtrai do povo associado a titularidade do poder, que é 

atribuído ao soberano, dele decorre tão-só a construção da relação de subordinação aos seus 

comandos, como condição para subsistência da unidade e para o exercício da gerência 

governamental da república. O gestor não se impõe como detentor de domínio, mas como 

mandatário administrador investido em direitos e poderes que poderão ser reivindicados e 

revogados em caso de discordância da sua gestão. O povo mantém-se no mesmo nível do 



soberano, consubstanciando não a totalidade dos cidadãos, mas um organismo integrado por 

colegiados diversos, detentores de interesses e poderes díspares, que participa do governo de 

forma coordenada e que se superpõe como instância suprema de poder. 

Imprescindível à persistência do pacto de subordinação do qual decorre o dever de 

obediência aos comandos do rei, é que este cumpra o compromisso de realizar um bom 

governo e de portar-se de forma justa (DUSO [2], 2005, p. 89). 

A tradição alemã da fase de transição não se ocupava em demonstrar a validade do 

poder, mas buscava “mostrar a presença da ordem e a ensinar como ela se articula ao longo de 

todos os níveis de universo” (SCATTOLA [2], 2005, p. 94). Contaminado pela visão sagrada 

que conferia a Deus, o construtor do mundo, a sua titularidade última e soberana, o poder 

resvala para o homem como delegação divina. Na comunidade, os choques intersubjetivos 

decorrem da partição da ‘potestas’ destacada da potência do criador e do grau em que é 

recebida. O príncipe, donatário da majestade transcendental em alta gradação, é divinizado, 

no entanto, permanece subordinado ao ‘imperium’ divino, da mesma forma que os súditos 

enquanto destinatários de poderes menores são impotentes relativamente aos comandos 

emitidos pelo plano superior. 

Nessa torrente do pensamento político de fronteira (entre o antigo e o novo), 

representada, em sua maioria, por reformistas do século XVII, a majestade irradia 

continuamente de um comando superior, perspectiva na qual, qualquer nível humano de 

expressão de poder é visto como radicado de um patamar acima.  

Outra vertente influenciada pela percepção Bodiniana seguiu caminho oposto ao 

dessacralizar a origem da potestade para conferir às leis e aos costumes a essência do poder de 

comandar. Por ter sido investido na função de emitir comandos, o soberano é divinizado e a 

sua potestade qualificada como absoluta, contudo, limitada pelas regras divinas e naturais, 



pelas normas internacionais, pelos pactos estamentários e pelos princípios que alicerçam a sua 

legitimidade. 

Em nenhuma dessas ideações o poder é identificado como unificador da dimensão 

política da comunidade. Reflete apenas um elemento de direção do Estado constituído, que 

antecede e independe do soberano. Sacralizado como potência integrante de um ordenamento 

superior, em qualquer das suas versões de transição, o poder atrela-se aos comandos 

fundamentais de uma realidade sobrenatural e divina, incorruptível e insuscetível de ser 

recusada pelo príncipe. Todavia, o descumprimento de tais preceitos naturais não o sujeita às 

sanções humanas, somente Deus é que pode julgá-lo e puni-lo pelo desvio pecaminoso, isto, 

porém, não veda aos súditos o acesso ao direito de resistência quando o pecado cometido 

configurar subversão tirânica à ordem universal. 

 

1.3. Na Época dos Laicos.  

 

A dessacralização do poder, resultante do processo de ‘desencantamento do mundo’ 

caracterizado pelo “desmoronamento da visão mágico-religiosa que fundamentava o mundo-

clássico” (WARAT & PÊPE, 1996, p. 80), encontrou respaldo no redimensionamento do 

espaço da soberania para um nível superior ao do direito natural e do direito das gentes, cuja 

vigência e validez passaram a pressupor a interveniência do soberano que, emancipado das 

amarradas da moralidade e das prescrições divinas, agora encontra limites na forma de 

constituição do Estado.  

Samuel Pufendorf realinhou os laços entre as noções de poder, sociedade e direito 

natural já influenciado pelas novas tendências do jusnaturalismo. Refutando a idéia da pré-

existência do impulso societário virtuoso nato no homem, defende que a sociabilidade reflete 

uma ficção lógica vivenciada por todos, e tem caráter utilitário e egoístico porque o indivíduo 



é estimulado a congregar-se com os outros pela necessidade de autoconservação. Na esteira 

desse pensamento, o direito só é válido enquanto persiste no imaginário social como fruto da 

concordância geral, vontade que se transmuta em poder e serve para que os súditos assumam 

o compromisso de reconhecerem como seus os atos de soberania positivados pelo príncipe.  

O Estado é refundado no pacto que diminui a distancia entre os indivíduos, tornando-os 

co-partícipes de uma mesma coletividade política, modelada como estrutura estatal própria, 

capaz de garantir a unidade a partir da submissão dos cidadãos ao governante. As vontades 

individuais são unificadas na vontade coletiva, manifestada pelo governante por intermédio de 

atos de poder, vistos como única fonte do direito. 

A nova forma de pensar o poder político, jungida às (re)atualizações das posições 

originárias e derivadas do homem em relação ao grupo, enaltecidas por Thomas Hobbes, 

entrou no cenário moderno sem se desvencilhar da preocupação elementar de justificar a 

condição humana antes e depois do ingresso na sociedade racionalmente constituída, e 

alicerçada numa estrutura de poder.   

Substituindo a versão estamentária de participação dos cidadãos no coletivo, o 

individualismo retornou ao teatro mundial (re)colocando o indivíduo no papel de protagonista 

na cena constitutiva do social. O corpo político não mais pressupõe a pré-existência de 

entidades associativas como intermediadoras na transferência e no exercício do poder, cada 

cidadão (re)assume a prerrogativa de expressar a sua vontade na formatação do contrato social 

edificador do coletivo, fortalecido por um poder superior ao qual concordou se subordinar 

visando a pacificação dos embates próprios do estado de natureza. Unificado o poder 

supremo, diluiu-se a diversidade hierárquica estamental, o povo passa a refletir a totalidade 

igualitária dos indivíduos. 

A potência constituída pelo pacto não se confunde com o governo, emerge da 

coletividade política aperfeiçoada como efetivadora da prerrogativa de os seus membros 



buscarem livremente e em igualdade de condições, a satisfação dos seus interesses, e se 

sobrepõe, irresistivelmente, aos poderes individuais, porque alicerçado na vontade de todos e 

atrelado à realização dos direitos de cada um. 

Legitimado pela vontade gravada no pacto, o poder coletivo, absoluto e soberano é 

expresso, também, por atos de vontade deflagrados por quem recebeu a incumbência de 

representar o sujeito coletivo, e não para atender aos interesses associativos particularizados 

(HOBBES, 2001, p. 126).  Trata-se de um conceito inovador de representatividade política, 

legitimado pela força constitutiva da autoridade que se faz superior, por emanar da vontade de 

todos os pactuantes. 

Para justificar a atividade soberana de emitir comandos, Rousseau idealiza um 

legislador eqüidistante e mediador, que não representa nem é soberano, mas mero realizador 

da função de dar leis à multiplicidade de indivíduos, unificada num plano imaginário 

(ROUSSEAU, 2000, p. 109-113), via pacto de união.  

A visão assimilada pelos modernos destaca no pacto constitutivo, o elemento volitivo 

geral que legitima a submissão, em caráter absoluto, ao representante da coletividade política, 

daí o pensamento dominante à época, de que o poder qualificado como soberano é o único e 

irresistivelmente apto para garantir segurança e estabilidade (DUSO [3], 2005, p. 119). 

Na construção Hobesiana, o estágio natural de desprendimento de qualquer vínculo ou 

poder habilitado a comandar, é equiparado a uma situação desprovida de um corpo político 

capaz de se sobrepor aos interesses individualizados, tendo em vista a carência de sujeição 

consentida dos cidadãos a um soberano. São os conflitos que estimulam a união em prol da 

conservação e da segurança pacífica, já que na fase pré-comunitária, liberdade e igualdade são 

ilimitadas externamente. A convivência humana é regulada por princípios racionais baseados 

nos anseios de paz e na cooperação voluntária, que implica na reciprocidade da abdicação de 

prerrogativas naturais, e na obrigação comum de respeitar os pactos. Por configurarem 



regramentos que só obrigam no foro interno, ante a inexistência de um poder sancionador de 

transgressões, as leis da natureza não são úteis para fundamentar uma ordem civil. 

O pavor da guerra subsiste, a latente ameaça à vida e à segurança força à celebração do 

pacto civil unificador, que institui o corpo político e constitui o poder, por intermédio do qual 

os indivíduos se subordinam voluntariamente a um terceiro, em favor de quem abdicaram dos 

seus poderes individuais e naturais. É esta força atribuída ao soberano pelos cidadãos, que lhe 

garante, sem o vincular às cláusulas do pacto por não figurar como contraente, o poder de 

emitir comandos irresistíveis visando à manutenção da segurança por todos almejada. 

O poder comum, que encarna a concentração de forças de muitos homens, constitui o 

ente político e é disponibilizado, enquanto congresso de vontades, para ser incorporado na 

vontade do soberano. A disponibilidade é pensada com a mesma significação de transferência 

de direitos e de forças, e com conotação de renúncia ao poder de resistência às ordenas 

emitidas pelo terceiro a quem foi conferido o poder de comandar e de representar as vontades 

individuais, e ao qual, todos pactuaram, espontaneamente, serem submissos. 

Manejando os direitos e os poderes que lhe foram transferidos, e que não deixaram de 

pertencer a cada um e a todos, que unidos, consentiram na sua alienação, o soberano age 

como representante da pluralidade personalizada de indivíduos, onde os atos e vontades de 

todos são chancelados como atos e vontades de cada um. Os seus comandos “não só são 

garantidos, como também possuídos, (e) reconhecidos como seus pelos súditos” (PICCININI 

[1], 2005, p. 135).  

A dessacralização do poder contundentemente proposta por Hobbes, no ritual de 

passagem do estado de natureza para a coletividade política, não foi recepcionada 

incondicionalmente. Muitos a contestaram, dentre os mais incisivos, Baruch de Espinosa se 

destacou ao defender que a qualificação do poder como supremo, na relação de submissão que 



caracteriza a conexão entre governante e súdito, mesmo quando juridicamente fundada só se 

aperfeiçoa no estágio natural da convivência humana. 

Debruçando-se de uma maneira diferenciada sobre a problemática do poder na sua 

dupla dimensão, identifica equívocos na compreensão vulgar da essência da faceta sagrada da 

autoridade, decorrentes da histórica pregação que o alicerça na ignorância e no medo. 

Pontifica que, em verdade, o divino a impregna como causa determinante e como elemento 

liberalizante do homem que, enquanto criatura finita, é incluído na infinita potência da 

deidade, e tem o poder delimitado pela necessidade de preservação. 

O cidadão incorpora, nessa visão, dois fundamentos, um enquadrado nos seus próprios 

limites, outro atrelado aos interesses e desejos assimilados dos fatores externos onde se 

manifestam as demonstrações do poder. Ainda que os atos humanos dependam e sejam 

exercitados para satisfazer um estigma intrinsecamente sagrado, a divindade não exerce no 

mundo dos homens qualquer poder, sua ‘potestas’ só é perceptível no íntimo de cada um e nas 

suas interações firmadas consigo mesmo e com os outros. O “público se entende como algo 

que está fora, e o privado como algo que está dentro, mas o privado não está propriamente 

dentro do público” (SALDANHA, 1986, p. 23).  

Constituído, assim, como regramento que impõe aos indivíduos um quadro de condutas 

fora do qual se sujeitam ao padecimento, o direito natural emerge como potência do grupo, 

integrada pelas potestades de cada um, que não precede a instituição de um código 

disciplinador do agir, mas pressupõe a existência de uma realidade em que os indivíduos são 

naturalmente, e não voluntariamente, limitados. As situações conflituosas emergentes servem 

para gerar instabilidade e caos, e para provocar manifestações de poder capazes de compor 

tais desencontros.  

Os direitos individuais somente são concretizados a partir da interação com os poderes 

comuns. Essa contemporaneidade entre individual e transindividual é suficiente para 



transportar do particular para o coletivo, interesses, desejos e paixões que se tornam comuns, 

num pacto constitutivo (ESPINOSA, 1983, p. 322), e são categorizados em direitos que 

pertencem à coletividade. 

 A passagem para uma realidade associativa estável, apoiada na supremacia de um 

direito comum suscetível de ser imposto coativamente, evidencia-se como marco constitutivo 

da dimensão política da sociedade, sem, no entanto, afetar a faceta natural das relações de 

poder, que continua a informar não só a existência de um direito comum, como as interações 

entre governantes e governados, inclusive o processo histórico ‘imaginário’ no qual cada 

cidadão transfere sua potência à sociedade. É por isso, que mesmo depois da invenção do 

Estado como gestor supremo, os interesses individuais continuam a afetar as relações 

políticas, influenciando na direção, na expressão e na efetividade dos comandos emanados do 

poder. 

Caracterizados originariamente por uma nota democrática, os processos de estruturação 

política do coletivo e de tomada de decisões pressupõem a participação dos indivíduos, quer 

nos atos translativos das potências naturais para constituição de uma potência coletiva, quer 

na cooperação institucional. Na esteira desse pensamento, a organização de uma sociedade 

política “estrutura-se como soma algébrica das potências de todos os indivíduos que a 

compõem, incorporando-lhe, portanto, tanto os traços colaborativos quanto a passividade 

produzia pelas tensões sociais e pelas lutas pelo domínio” (VISENTIN, 2005, p. 151), o poder 

de império que lhe é atribuído decorre desse congresso de forças, enquanto união racional de 

interesses.  

Compartilhando a mesma ordem cronológica vivenciada por Espinosa, John Locke 

idealizou um contexto natural desprovido de relações de comando e de autoridade, em que os 

cidadãos se unem motivados pela necessidade de proteção da propriedade, incluindo a vida e 

a liberdade, e dos produtos do próprio trabalho. A propriedade é, nesse contexto, inserida no 



rol dos direitos naturais, englobando também o fruto do trabalho e a acumulação de bens e de 

riqueza. 

Com a monetarização das relações mercantis e das transações de cunho patrimonial, a 

propriedade quedou quantificada tornando-se suscetível à troca por valores, foram 

abandonadas as antigas barreiras impostas pelas leis naturais aos processos de apropriações 

privadas que, reformulados em mecanismos liberalizantes de partilha desigual das posses, 

arrimados na oscilação da moeda, transformaram a propriedade num elemento incerto e 

volátil, subjugado à disseminação do desejo de adquirir bens e enfraquecido pela indiferença 

entre posse e possuidor. O liberalismo surge no “mundo chamado ocidental” consagrando 

“correlativamente o racionalismo burguês e a secularização, preparando quase 

paradoxalmente a tecnocracia e os regimes de massa que eclodiram em nosso século” 

(SALDANHA, 1986, p. 39). 

Para aplainar as desigualdades, refletidas na discrepante distribuição de bens, 

arquitetou-se um poder político capaz de emitir comandos normativos, disciplinando e 

limitando o exercício do direito de propriedade, e estabelecendo fórmulas de aquisição e de 

transferência aptas para sanearem as irregularidades próprias do estado de natureza. Excluída 

dessa órbita, a servidão remunerada foi idealizada a partir do parâmetro liberdade, 

consubstanciando uma relação constituída por cidadãos livres, na qual cada indivíduo decide 

alienar de forma onerosa sua força de trabalho que, por sua vez, passa a integrar o labor do 

proprietário, cujo poder sobre o alienante é efêmero e atrela-se ao contrato. 

A suprema expressão da liberdade no estado natural idealizado por Locke, confunde-se 

com a prerrogativa de fazer uso de todos os meios para conservação da vida, da liberdade e 

das riquezas, conceitos que integravam a definição de propriedade. Do exercício desse poder 

individual por todos, na ausência de normatização limitadora e de autoridade capaz de impor 

comandos e decisões soberanas, decorrem choques e caos forçando cada um a renunciar aos 



seus poderes naturais em favor do corpo político, admitido como árbitro para contenção dos 

conflitos com atribuições supremas de elaborar leis, impor sanções e preservar a propriedade. 

Fruto de um pacto originário constitutivo da sociedade política como substituta do 

indivíduo no poder de executar as leis naturais, a vontade política se sobrepõe às vontades 

particularizadas, apóia-se na aceitação implícita do princípio de que a maioria dos pactuantes 

tem o poder de comandar e submeter os demais, e de que suas deliberações, diretas ou 

indiretas, devem ser consideradas manifestações da totalidade dos indivíduos. 

Nada obstante as limitações que a vinculação à propriedade, como requisito de 

pertinência ao corpo político, impõe à celebração do pacto constitutivo, é ele idealizado como 

unificação da vontade de todos, coincidente com a instituição de uma potência leginferante 

que protege, dá forma e coerência ao corpo político, e como ato do qual decorre o dever de 

submissão de cada indivíduo ao poder da maioria.  

 Na convenção que constrói o legislativo como poder soberano, cada sujeito, enquanto 

detentor de um poder individual que se expressa no coletivo, o disponibiliza para integrar a 

fortaleza unitária incorporada pelo legislador, ante a convicção de que ao corpo político é 

facultada a prerrogativa de destituí-lo ou modificá-lo quando seus atos destoem dos objetivos 

e atribuições que lhe foram confiados. Tal interinidade não atinge aquele que for entronizado 

como representante da coletividade política, porque, sendo detentor de força executiva 

permanente, não se sujeita às outras manifestações de poder.  

O executivo, na versão lockeana, é “um poder que, produzido pelo acúmulo no tempo 

de força, detém, contrariamente ao legislativo, caráter de permanência no exercício contínuo 

da força da sociedade” (MERLO [1], 2005, p. 169), e como tal, pode ser conectado a 

objetivos diversos daqueles que lhe foram assinalados na origem. 

Deslocando os atributos da soberania, do monarca para o povo, Rousseau reinventa a 

idéia de pacto social. Causa e efeito da convenção coletiva, o povo assume a titularidade do 



poder repaginado como expressão una, indivisível e inalienável da força de todos, unidos em 

uma só vontade política, sacralizada pela ficta infalibilidade e transcendência do governante, 

herdada da natureza divina da monarquia, e que lhe confere o privilégio de comandar. 

Qualificando e legitimando o poder popular, a soberania é informada pela vontade geral, 

e atribui ao ordenamento o caráter da impessoalidade. Esta atualização da concepção de poder 

foi edificada com o fito de desconstruir a estrutura doutrinária monárquica que divinizava a 

majestade real como baluarte público que encerrava a vontade de todos, instituía o povo, 

incorporava o Estado, e titularizava a faculdade suprema de governar e de deliberar sobre os 

bens de todos. 

O poder de emitir normas, antes externo aos cidadãos, é reconduzido às mãos do povo 

que, soberano, readquire a prerrogativa de governar e comandar a si mesmo. A submissão aos 

comandos pressupõe que o destinatário neles se reconheça, e os admita como normas 

prescritas a si mesmo. Nessa versão, a soberania não é força exercida por terceiros ou 

concordância com os seus comandos, nem tampouco é pacto de sujeição orientado por 

interesses, é “autoprodução de cada um, enquanto membro da vontade geral, e do todo (o 

povo) através de cada um” (JAUME, 2005, p. 186).   

Antecede e alicerça o contrato social, a situação de igualdade na qual cada indivíduo 

aliena plenamente o seu poder ao todo, não restando qualquer resquício de onerosidade e 

privilégios dirigidos para alguns, exceto àquele escolhido para governar que, nessa condição, 

é investido de força coativa para impor o cumprimento das normas, sem a elas se submeter.  

O príncipe é impregnado com o poder de exigir dos demais partícipes da convenção 

social que façam aquilo que dele não se pode reclamar, no entanto, diferentemente do 

monarca absoluto, só lhe é dado impor o cumprimento de ordens previamente insertas em lei. 

Visto como executor e aplicador das leis, assume a condição de representante do povo, único 

titular do poder de legislar, entretanto, idealizado como gestor unilateral e privilegiado, tende 



a usurpar o poder, tornar-se definitivo e resguardar interesses corporativos, em detrimento da 

vontade geral. 

 

1.4. No Tempo da Revolução. 

 

A Revolução Francesa impulsionou a reatualização de paradigmas e a invenção de 

novos modelos trazendo para a cena política o constitucionalismo, juntamente com os 

movimentos voltados à organização e distribuição do poder. O esfacelamento do antigo 

regime acarretou o surgimento do poder constituinte como verdadeira expressão de um Estado 

remodelado, integrado por cidadãos livres e iguais, e associados num espaço republicano onde 

os direitos à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência, são assegurados a todos. 

O poder soberano é, nesse cenário, embebido pela concepção de representatividade. O 

povo detém o poder, mas age por intermédio dos seus delegados, executores do poder 

constituinte que, embora original, eventualmente é “reduzido a simples norma de produção do 

direito e internalizado no sistema dos poderes constituídos” (CHIGNOLA [1], 2005, p. 204), 

voltados ao estabelecimento das regras do jogo político, num sistema dotado de mecanismos 

próprios capazes de controlar o processo de revisão constitucional e de manter o equilíbrio 

sustentável entre os poderes estatais.  

Revolucionando a dimensão política desenhada na quebra do absolutismo, 

principalmente o francês, o constitucionalismo é temperado com novos significados para ser 

revelado como manto apaziguador do caos. A constituição firma-se como estrutura supralegal, 

edificada com o fito de organizar o Estado e fixar mecanismos de delimitação do exercício do 

poder, e de garantia da tutela das prerrogativas fundamentais dos cidadãos, incluindo os 

direitos naturais positivados. A concepção de liberdade é revisitada e recebe nuances que lhe 

conferem relevância no jogo revolucionário, evidenciado como processo de alforria de um 



sistema arcaico escorado em formas ultrapassadas de exercício do poder e legitimadoras de 

privilégios. 

Ao abandono da antiga percepção da liberdade, idealizada como atributo adquirido com 

a exploração daqueles que supriam as suas necessidades de alguns e os substituíam na labuta a 

fim de poderem participar da órbita política, corresponde a formação de uma nova idéia que a 

aproxima do sentido de independência. A liberdade é desenhada como a capacidade de cada 

cidadão expressar livremente a sua vontade, observando os limites inseridos nas normas 

formuladas pelo corpo político, constituído pelas vontades autônomas de todos, para proteger 

o seu pleno exercício. 

Formata-se o princípio de que a autonomia popular vincula-se à observância das leis 

que a coletividade política soberana formulou para si mesma. A anciã organização estatal, 

alicerçada nos privilégios de classes que facilitavam a existência de poderes e Estados 

paralelos, cede lugar ao modelo unitário, em que as diferenças sociais são admitidas 

exclusivamente quando úteis à funcionalidade do bem comum.  

O Estado é (re)constituído pelo povo, entronizado como sujeito constituinte dotado de 

poder soberano e legitimado pela vontade de todos, e transforma-se em emissor exclusivo das 

normas internas. Modificado para se adequar a essa nova realidade igualitária, o conceito de 

representação passa a incorporar a idéia de expressão da vontade suprema da nação, e a 

atribuir sentido à concepção que a identifica como elemento legitimador dos comandos 

normativos.  

Desatadas as amarras que vinculavam os representantes aos interesses específicos das 

classes que os elegeram, o instituto da representação política é reatualizado. O eleito 

compromete-se a reproduzir, na assembléia, tão-só a vontade comum, essa construção 

transforma as constituições e as leis em expressões da vontade de todos, e em celeiros da 

força coesiva que une os cidadãos e os submete aos comandos de cuja elaboração participou, 



a fim de se manterem livres e iguais. Inaugura-se a partir dessa dialética, uma nova 

contingência consistente no “descompasso entre a vontade produzida pelos representantes e a 

vontade do povo, que, de resto, possui um valor ideal, uma vez que não é identificável com 

uma realidade precisa empiricamente existente” (DUSO [4], 2005, p. 214). 

No centro dessa contingência está a idealização do Estado Democrático de Direito como 

fórmula que concilia os princípios do Estado de Direito e do Estado Democrático, e representa 

a ‘expressão jurídica da democracia liberal’, daí falar-se, também, em Estado Liberal de 

Direito no qual toda atividade estatal é submetida ao império da lei, consubstanciada em 

comando normativo formalizado por representantes do povo no exercício da função 

legislativa, numa estrutura que comporte a partilha do manejo do poder entre órgãos 

independentes e harmônicos aptos para assegurarem a plena efetivação das garantias 

individuais de cada cidadão. 

Ambígua e, portanto, aberta às visões formalistas, frequentemente deturpadas, a 

concepção de Estado de Direito foi manipulada para justificar regimes totalitários e 

ditatoriais, apenas quando a sua induzida neutralidade começou a servir de lastro para prática 

de injustiças sociais, foi reatualizada para ser despojada da carga individualista e 

abstencionista, e incorporar um sentido material, informado pela necessidade de realizar a 

justiça social conforme os padrões do (neo)capitalismo. Qualificado como Estado Social de 

Direito, não consegue se libertar dos efeitos decorrentes da vinculação do bem-estar dos 

cidadãos aos fins almejados pelos operadores dos mecanismos viabilizadores da produção de 

capital. 

Em nenhuma dessas fórmulas o caráter democrático é elevado como categoria 

imprescindível, até mesmo porque, a idéia de participação popular na edificação da vontade 

estatal, e da igualdade dos cidadãos no que atine ao direito de expressarem suas escolhas nas 

manifestações políticas, não integrou, na origem, o conceito de Estado de Direito, 



circunstância que explica a tentativa recente de identificar o Estado Democrático de Direito 

como um “Estado de legitimidade justa (ou Estado de Justiça material) fundante de uma 

sociedade democrática, qual seja a que instaure um processo de efetiva incorporação de todo o 

povo nos mecanismos de controle das decisões e de sua real participação nos rendimentos da 

produção” (SILVA, 1989, p. 48), alicerçado numa constituição rígida, de estirpe popular, 

impregnada de supremacia que vincule os poderes e seus atos, e afiance a efetivação de uma 

democracia representativa, plural e participativa, a partir da garantia dos direitos fundamentais 

dos indivíduos e da concretização da justiça social. 

A garantia das prerrogativas individuais e as exigências políticas antiliberais presentes 

no Estado Social favoreceram a intervenção do Estado no domínio econômico, quer mediante 

a ingerência autoritária, quer por intermédio da atuação ativa no cenário social, comercial, 

produtivo e de distribuição de bens.  

Nessa conformação empresarial, os Estados formatam novas estruturas e instrumentos 

jurídicos visando facilitar o desempenho de tais atividades, ao tempo em que sofrem as 

conseqüências do “desmantelamento da morfologia clássica do Direito” que os nivela aos 

particulares “na condição de sócios e, mais curioso ainda, fazendo do contrato um meio de 

exercício da soberania” (GOMES, 1976, p. 30). 

 

1.5. As Novas Concepções. 

 

As incertezas que norteiam os problemas práticos e teóricos afetos aos modos de 

expressão e delimitação do poder no ocidente, tangenciam a tradição eurocêntrica que tende a 

reduzir as divergências históricas entre liberalismo e constitucionalismo, aos desencontros 

entre a experiência continuista britânica e o ensaio revolucionário de ruptura francesa. Entre o 

velho e o novo, essas duas culturas, ao assimilarem os sentidos da dialética do poder, 



tomaram caminhos diversos, transitaram por veredas diametralmente opostas e desembocaram 

numa realidade que, embora dúplice, destaca a fragilização da idéia de soberania quer pela 

onda noeliberalizante, quer pelo enfraquecimento do constitucionalismo estatal. 

Historicamente evolucionista, a percepção britânica de poder político não leva em 

consideração a vontade específica do elemento humano no ato que reflete a potência do 

coletivo, a volição que impregna os instrumentos de expressão do poder é genérica, e decorre 

da mítica espontaneidade com que os institutos políticos são estruturados e recepcionados.  

A ‘common law’ e a constituição são vistos como frutos das manifestações de vontade 

emitidas ao longo do tempo, visando fins não específicos. Os instrumentos de garantia do 

exercício da liberdade pelos cidadãos, e de proteção contra a natural tendência de abuso do 

poder, também são produtos da evolução dessas intenções e interesses genéricos.  

Esse movimento deflagrou a institucionalização de mecanismos, consubstanciados na 

adoção da estratégia dos pesos e contrapesos arrimada na identificação dos limites derivados 

da própria manipulação do poder, destinados a equilibrarem o exercício dos poderes 

manejados pelos órgãos capacitados a emitirem comandos, não mais obrigados a perfilharem 

interesses específicos, porque no quadro constitucional britânico os interesses particulares, 

corporativos ou públicos são explicitamente admitidos no jogo político. 

Na versão construtivista continental, decantada a partir da revolução francesa, o poder 

político emerge da vontade exclusiva dos cidadãos, direcionada conscientemente para 

construção de institutos que incorporem a força e o domínio do coletivo, do comum. As leis e 

as constituições são concebidas como realizações das intenções de todos os indivíduos 

igualmente considerados, não havendo espaço, no cenário constitucional, para os interesses 

particularizados de classes ou estamentos. 

Reflexo da instrumentalização dos interesses individuais em gerais, o poder 

constituinte, titularizado pela sociedade, não se confunde com o Estado, que, reinventado para 



desempenhar as funções correspondentes aos poderes constituídos, cujas titularidades lhe são 

atribuídas, revela-se limitado, como delimitados emergem, nas relações recíprocas, os órgãos 

constitucionais que corporificam tais poderes, não pela articulação de contrapoderes, mas pela 

estrita especialização das competências, em consonância com os limites expressamente 

delineados no texto constitucional idealizado como norma superior. 

É na formatação de uma estrutura ideal de controle da constitucionalidade dos atos que 

configurem expressão de poder onde residem as atuais divergências entre os dois sistemas. 

Enquanto na Grã-Bretanha, em razão da inexistência de uma constituição escrita e rígida, o 

Parlamento permanece exclusivamente sujeito aos próprios equilíbrios internos, “em muitos 

países do continente uma constituição deste tipo fixa as competências do legislador, 

permitindo assim um controle da constitucionalidade das leis por parte de uma Corte 

Constitucional” (BARBERIS, 2005, p. 228). 

A lógica do poder, inaugurada na modernidade, também recebeu nuances próprias na 

doutrina germânica construída sobre um estrado igualmente marcado pelo desconforto 

decorrente dos choques entre os direitos individuais e as limitações impostas pelo corpo 

político no exercício da sua potência, e das dúvidas exsurgentes da exigência teórica e prática 

de um controle efetivo das demonstrações de soberania. 

Assimilada a concepção de Estado como coletividade política consolidada no pacto que 

congrega todos e reflete a independência de cada um em admitir-se submisso à sua força 

superior, a perspectiva da subsistência de um direito de controlar a autoridade soberana 

constituída e resistir aos seus comandos, foi recepcionada como equivocada. 

Concordando com o princípio representativo, Immanuel Kant revisita a dualidade mítica 

que revela a cumplicidade entre o lado público e a dimensão privada da existência humana, e 

identifica uma relação na qual o representante, como poder constituído, compromete-se a 

representar a vontade ideal em razão da qual foi instituído. É na maneira de como essa volição 



for exprimida pelo representante, quando levado a posicionar-se diante da passividade dos 

cidadãos enquanto representados, que incide a problemática do controle. 

Fichte, a seu turno, acata o liame entre povo e representação, mas defende que a 

verificação da consistência e da aceitabilidade da forma de como o poder foi demonstrado e 

executado, somente é viável quando tal força é manejada para afirmar direitos e liberdades, 

incumbindo à própria comunidade, enquanto entidade jurídica unitária, intentá-lo por 

intermédio de órgãos constitucionais ou via ruptura revolucionária. 

Tentando superar a contradição entre a subjetividade do cidadão que, participando da 

concepção do Estado, busca a comunhão com os seus pares, e o caráter absoluto que se 

pretende atribuir ao seu poder de determinar-se nessa relação dialética, Hegel desenha um 

quadro delineado a partir da eticidade, no qual indivíduo e poder recebem novas tonalidades. 

Na sua percepção, a individualidade só se concretiza no processo interativo em que 

liberdade e autoconsciência são reveladas como elementos que dão vida e concretude a cada 

um e a todos. Coletividade interativa que é, o Estado somente tem razão de ser enquanto 

pensado e digerido como ambiente de expressão das subjetividades de cada um e de todos. 

Não mais identificada com independência e autonomia, a liberdade dos indivíduos passa a ser 

“particularizada e determinada pela realidade concreta que os caracteriza de acordo com os 

âmbitos em que vivem” (DUSO [5], 2005, p. 257), e onde todos participam da dimensão 

pública por meio da representação, não atrelada à vontade geral como demonstração da 

soberania, mas evidenciadora das intenções, necessidades e interesses que permeiam a 

sociedade. 

Kant coloca o problema do poder no campo do arbítrio, da tomada de consciência da 

força capaz de modificar a realidade exterior, por meio de realizações concretas motivadas 

por uma vontade racional regida por máximas universais, dentre as quais a liberdade firma-se 



como liberdade de determinar-se em conformidade com os escopos delineados pela razão, e 

não como mera faculdade de escolher entre diversas opções. 

Destacada como poder de autogoverno fundado na vontade e na espontaneidade, a 

‘razão pura’ é posicionada ao lado da ‘razão prática’ numa relação consubstanciada nos 

motivos que regem a confluência entre o agir e a intenção contida no desejo de realizar. O 

conceito de vontade não comporta o qualificativo de liberdade porque, sendo sua fonte, não 

pode com ela se confundir. É por isso, que somente ao arbítrio, enquanto suscetível de 

assimilar comandos exsurgentes da vontade, e formatado como dever, pode ser atribuído o 

caráter de livre. 

Superado o ritual de deslocamento da preocupação com os efeitos internos do processo 

de adequação pessoal à realidade coletiva dos comportamentos, o problema da 

compatibilidade da liberdade de cada indivíduo com a liberdade daqueles com os quais se 

relaciona, é demonstrado no ambiente externo das interações recíprocas.  

Nesse cenário, é contabilizada a relevância da normatização que pertine aos atos 

externos dos indivíduos, dentre os quais sobressaem os comportamentos congregados em uma 

convenção fundante voltada para constituição do Estado, caracterizada pelo desprendimento 

da liberdade externa de cada um e de todos, por intermédio do arbítrio exercido via 

manifestação de vontade, e universalizada em leis e princípios que exercem a função 

unificadora responsável pela junção de todos num corpo estatal complexo. 

Instituição que revela a vontade de todos e limita o arbítrio para resguardar a liberdade, 

o Estado incorpora o poder da coletividade que se sobrepõe ao poder dos cidadãos para 

manter a unidade volitiva do corpo político, classificada como inalienável e intransferível. É a 

vontade universalizada na convenção originária que funda o Estado como detentor do poder 

de comandar o exercício dos arbítrios individuais, que é categorizada como vontade geral, e 

se faz efetiva por intermédio dos poderes estatais, dispostos numa realidade hierárquica na 



qual ao legislativo incumbe exercer a função soberana de emitir leis, às quais também deve se 

sujeitar. 

Kant repugna a conformação de uma constituição alicerçada na idéia de delimitação 

recíproca dos poderes, para ele a constituição é ato fundador do Estado que revela o poder 

constituinte da vontade geral, impregnada no contrato originário, no qual o arbítrio individual 

é autolimitado a partir da reunião das vontades em um poder único, supremo e legitimamente 

coativo. O documento constitucional serve como instrumento público da fórmula estrutural do 

organismo estatal, delineado no pacto fundacional.  

No jogo das vontades constitutivas a contingência democrática, consubstanciada pela 

ânsia da maioria em impor o seu arbítrio aos menos numerosos, é reduzida pelo aparato da 

representação política, imaginada como mecanismo de afirmação da vontade geral e de 

distinção entre o órgão instituído para expressá-la, por intermédio da função legislativa, e o 

poder executivo, “cujos ministros podem legitimamente comandar aos súditos o respeito da 

lei, justamente porque agem na qualidade de depositários e regentes da vontade do corpo 

político inteiro” (RAMETTA [1], 2005, p. 275).  

Para Johann Gottlieb Fichte seguidor da mesma rota traçada por Kant, a natureza 

transcendente das normas morais reduz o seu campo de incidência à consciência de cada um, 

não produzindo efeitos concretos no mundo externo onde o direito, idealizado como produto 

da convivência racional entre indivíduos livres, é revelado como comando disciplinador das 

relações intersubjetivas firmadas em bases racionais. É o convencimento interior de cada um a 

respeito da liberdade do outro que impulsiona o congresso social, união que se consolida 

quando todos decidem fixar um modelo de coexistência fincado em normas obrigatórias que 

limitam a liberdade individual de forma a tornar viável o exercício da liberdade de cada 

congregado. 



O convênio fundacional do coletivo, na perspectiva fichteana, pressupõe a aceitação 

interna e racional, por parte do indivíduo que decide pactuar, das condições impostas 

externamente como indispensáveis à manutenção de uma convivência pacífica. A obediência 

ao pacto é imposta por um poder legitimado pela submissão internamente recepcionada, a 

coagir e a sancionar, segundo as regras do direito, as condutas desviantes. Esse contrato, que 

incorpora tanto o compromisso de todos em garantir a livre fruição e a defesa dos diretos de 

cada um, como o acordo de inviolabilidade dos seus bens particulares, possibilita a construção 

da idéia de vontade comum atrelada à constituição de um corpo político unitário, cuja 

plenificação depende do pacto de subordinação no qual cada cidadão aceita a ele ser 

submisso. 

É a sujeição consentida que adjudica ao poder estatal o qualificativo de soberano e 

permite a invenção da representação como mecanismo de transferência de poderes, engrenado 

à necessidade de bloquear a reserva democrática configurada na insegurança produzida pela 

ambição da maioria em manejar, com exclusividade, o poder da comunidade. No pacto de 

representação a sociedade, de forma unânime, transmite o seu poder a um órgão gestor que 

assume, enquanto depositário da força emanada da vontade coletiva, a legitimidade para 

exercê-la, inclusive em detrimento dos transgressores. 

A instituição de uma força soberana resultante da unificação dos poderes dispersos que 

permeiam a sociedade, acarreta a junção dos laços que aproximam os indivíduos pelas suas 

identidades políticas num grupo motriz arrimado na vontade geral, transformando-os em 

súditos subjugados ao poder central que a todos suplanta. Eis o pretexto pelo qual a 

(re)configuração da comunidade em um ente unitário detentor de poder, tem que passar, 

necessariamente, pela constitucionalização das responsabilidades daqueles eleitos para 

manejar a potestade. 



Buscando compreender o Estado como construção racional, Hegel trabalha o seu 

conceito a partir da concepção de liberdade. Imaginando-o como lugar comum onde cada 

indivíduo encontra a sua libertação, arquiteta a construção na qual o sujeito perfilha na 

normatização estatal o ambiente propício para superar os impulsos naturais. Renunciando à 

perspectiva individualista de constituição da sociedade, professa que todas as vezes em que o 

homem é chamado a manifestar-se, o faz como integrante de um grupo, e, como tal, o seu 

posicionamento tem sentido geral e universalizante. Nesse panorama, só é viável falar-se em 

povo como realidade constituída e aparelhada no Estado e, em poder constituinte, como força 

emergente de uma massa inorgânica e indeterminada de vontades. 

O cidadão político é desconstruído para voltar à situação primitiva e meramente 

privada, onde a liberdade é avaliada negativamente a fim de figurar como fronteira imposta 

pelo Estado ao arbítrio de cada um, e o poder confunde-se com a capacidade que o povo tem 

de emitir comandos coativos, enquanto sujeito político absoluto. A constituição é visualizada 

como estrutura que congrega o conjunto de poderes, cada qual incorporando a totalidade. O 

princípio da divisão de poderes “se restringe à construção dos limites e, em lugar de salvar o 

Estado, o ameaça, uma vez que da autonomia dos poderes surge a luta pelo domínio de um 

sobre os outros” (TOMBA, 2005, p. 312). 

Pontificando certa cumplicidade entre o povo e o monarca, Hegel qualifica de soberano 

não o poder, mas o governante, que personifica e individualiza o Estado, onde o povo se 

revela mediante o agir dos representantes, numa realidade categorizada em classes e 

estamentos visualizados como instrumentos de participação popular na gerência política do 

Estado. Assim, quando eleitos, os representantes se vinculam exclusivamente aos interesses e 

vontades dos grupos ou classes sociais que o elegeram, não se comprometendo a realizar os 

anseios da comunidade política como um todo. Formata-se, nessa paisagem, uma barreira 



instransponível entre poder e cidadania, que obsta o exercício direto da politicidade pelos 

indivíduos. Em Hegel o povo não titulariza o poder constituinte nem é dotado de soberania. 

 

1.6. No Apogeu do Capital. 

 

Não podemos negar que a perspectiva dualista que distancia o público do privado 

influenciou a arquitetura do poder, e que o rompimento revolucionário do arcabouço de 

poderes paralelos ocasionou o seu deslocamento. De potestade unificada e concentrada no 

monarca, (re)posicionou-se no congresso popular, sendo (re)mitificada como expressão da 

vontade de todos. A contingência entre soberania (constituinte) do povo e poder constituído 

torna-se evidente e reclama a ideação de um lugar comum onde a coletividade, imaginada ao 

mesmo tempo como depósito da potestade e cenário da sua realização pelo agir político, possa 

compartilhar diretamente com o poder, instituído (constituído) como estrutura de comando, 

uma mesma realidade dialética composta por indivíduos igualados pela indiferença, e 

entrelaçados numa teia social que permite a consolidação do mito que deifica o manejo do 

poder como único mecanismo de manutenção da ordem. 

Reatualizada a concepção contratual do pacto constituinte, o poder estatal, 

reconfigurado como manifestação da vontade geral, é delegado a organismos institucionais, 

legitimados e capacitados para gerirem o corpo político na medida dos limites 

constitucionalmente impostos, com o objetivo de garantir a liberdade dos indivíduos. O 

movimento contra-revolucionário repudiou veementemente esse novo paradigma fundado na 

constitucionalização do exercício do poder e na rejeição do esquema pluralista, não 

igualitário, de poderes sociais e naturais, que caracterizara o antigo modelo. 

O projeto de inclusão política e social inaugurado na modernidade esbarra nas reservas 

decorrentes da expansão liberalizante, a reprodução do quadro estamental no processo 



emancipatório do cidadão como agente transformador da natureza, (re)inaugura, no espaço 

comunitário, a antítese da exclusão, e (re)conduz o Estado ao papel de catalisador das 

distorções sociais e de guardião das liberdades, num substrato constitucional de notável 

mutabilidade e que exige das instituições “uma nova forma de articulação que, a partir do 

contexto irrenunciável das liberdades fundamentais, permita governar as tendências 

anárquicas e as forças disjuntivas inerentes à conflituosidade que cresce na sociedade” 

(DUSO [6], 2005, p. 332).  

A evocação contra-revolucionária de poder, embora marcada por objetivos 

restauradores, teve importância no estabelecimento de aspectos ideológicos, essenciais à 

instalação das novas nuances da soberania, (re)elaborada como predicado do poder e 

desvencilhada das tradições políticas e teológicas que no antigo regime lhe atribuíam a 

tonalidade de verdade inatacável, eternizada em alegoria deificada. 

Numa atmosfera de retorno, edificou-se um conjunto de idéias dedicadas à 

disseminação do descrédito aos motivos e aos fins históricos e políticos da escalada 

revolucionária, e à negação das assimetrias sociais e do constitucionalismo de quebra como 

mecanismo redutor das desigualdades. As disparidades e perplexidades sociais eram 

apontadas como fenômenos naturais, decorrentes das relações comunitárias baseadas na 

cadência perpétua entre submissão e proteção próprias do medievo feudal. O processo 

revolucionário é maquiado como sistema deliberado de usurpação e de neutralização do 

poder, potestade que flui, necessariamente, das discrepâncias que permeiam a sociedade e é 

manejada, na redoma secular e no imaginário religioso, em consonância com regras 

dimanadas de uma instância metafísica absoluta e suprema. 

Idealizado como fruto de uma ordem transcendente e preexistente que se renova, 

continuamente, por ato soberanamente divino e não por intervenção profana, o poder, além de 

não se comunicar por meio de pactos constituintes, nem ser legitimado pela vontade geral, 



afasta a idéia de igualdade originária.  Nesse espectro, é impossível a construção de um corpo 

coletivo equânime porque a isonomia afasta as possibilidades de cedência de liberdade a um 

senhoril eleito entre os partícipes da empreitada comunitária. Os retaliadores do levante 

consideravam paradoxal o reconhecimento do direito de cada indivíduo de escolher 

livremente um governante, e de voluntariamente a ele se subjugar, para eles, os homens, 

mesmo convencionando “sobre as modalidades de constituição de uma livre sociedade de 

iguais, nunca poderiam encontrar um termo comum que fosse bom para todos” (CHIGNOLA 

[2], 2005, p. 342). 

O discurso anti-revolucionário não tardou a ser fragilizado pela própria dinâmica da 

sociedade, a certeza da validez da vontade de todos como elemento instituidor de um poder 

que a todos suplanta, apto para compor os embates e conservar a integridade estrutural e a 

estabilidade da força fundacional da comunidade, acabou por abafar os derradeiros anseios de 

retorno ao absolutismo monárquico. 

Tem início o período de reafirmação democrática que relançou, no cenário mundial, as 

tensões não resolvidas entre supremacia popular e manejo do poder constituído, entre esfera 

pública e dimensão privada da convivência, entre construção política e efetividade dos 

direitos dos cidadãos, e entre constitucionalização de prerrogativas e redução dos espaços 

sociais, numa época em que as limitações às liberdades são identificadas como inevitáveis à 

viabilização de uma fórmula jurídico-constitucional de gestão da comunidade. 

Na compatibilização do ordenamento social ao quadro do poder estatal, desmistifica-se 

a idéia de coincidência plena e absoluta da vontade particular e interesses da coletividade, 

reconhecendo-se que a persistência de uma gestão política orgânica não impede a subsistência 

de situações de desequilíbrio entre a liberdade política e os direitos sociais. Facilitada a 

desintegração do caráter essencial da igualdade como critério distintivo de um ordenamento 



assecuratório dos direitos e garantias fundamentais, o direito de propriedade assume o papel 

de precursor da efetividade e da supressão dos direitos afetos à cidadania. 

Perpetuada para se sobrepor à restauração, a revolução tende a ameaçar os próprios 

alicerceres da sociedade. Do aumento do grau de igualdade, impulsionado pela redistribuição 

da propriedade das riquezas e pela diluição da carcaça estamentária, evidencia-se o 

estabelecimento da apatia que põe em risco a coesão social e a integridade do Estado como 

corporificação do poder político. Para reduzir o perigo constante de (des)constituição, a idéia 

de sujeição à lei é reatualizada, a submissão incondicional aos comandos passa a ser apontada 

como instrumento jurídico imprescindível à manutenção da paz e do equilíbrio entre liberdade 

privada e coletiva. 

Idealizada uma moldura igualitária de direitos, a todos é viabilizada a possibilidade de 

adquirirem livremente propriedade e cidadania. Estes direitos tornam-se efetivos no âmbito 

social, ou seja, no mesmo ambiente onde são fincados óbices ao exercício das liberdades, a 

partir de expedientes que limitam ou vedam a implementação das potencialidades individuais. 

Tais mecanismos impedem que o Estado desempenhe uma das suas principais funções, a de 

positivar, no mundo concreto, a idéia de igualdade consubstanciada “na forma de uma 

abertura indiferenciada, a todos e a cada um da possibilidade de ascensão e de 

reconhecimento social” (CHIGNOLA [3], 2005, p. 364), que deveria ser garantida, como 

direito, não só a nível constitucional, mas em todas as ações administrativas. 

A lógica do poder também foi objeto de análise por Karl Marx, que não deixou escapar 

como o fenômeno da separação entre público e privado influencia o processo de 

(des)politização do coletivo. Visualizando o poder soberano como capacidade de decidir e 

impor a sujeição ao comando mediante a utilização legítima de coação, aponta, na sistemática 

hodierna da potestade, uma situação paradoxal. 



Ao ser alicerçado na igualdade, por obstar o império particular entre os homens, o poder 

dos modernos, para se firmar como experiência política legítima e eficaz, é arrastado para 

instâncias diferentes, qualificadas pela pluralidade unificada, mediante um processo de 

estruturação de classes no qual é subtraída do indivíduo a capacidade de agir politicamente e 

de tomar decisões, e é ocultada a politicidade da comunidade, atribuindo-se exclusivamente 

ao Estado as prerrogativas decorrentes da soberania. Na torrente desse pensamento, a política, 

que espiritualiza a sociedade, emana do Estado como única dimensão do poder (político) 

constitucionalmente (re)conhecido, as interações econômicas e sociais revelam-se 

despolitizadas, parecem insignificantes, portanto, as relações entre capital e trabalho 

remunerado.  

Enquanto instância neutra e suprema, legitimada pela vontade geral, o Estado emite 

comandos objetivamente garantidos para disciplinar os relacionamentos entre seus órgãos e 

assegurar os direitos dos cidadãos, no entanto, a partir da politização estatal do aspecto 

coletivo exsurgente da modelação da classe trabalhadora assalariada como único sujeito de 

dominação, apto a influir direta e radicalmente no processo de acumulação de capital, não 

mais é possível falar-se em eqüidistância do ordenamento jurídico. 

A identidade política edificada no processo de constituição e união do proletariado em 

classes, não se confunde com a instituição comunitária de um sujeito político soberano 

“porque isso significaria voltar à lógica do poder e da unidade política” (RAMETTA [2], 

2005, p. 382).  

Em verdade, a dissolução representativa das classes e a persistente situação de conflito 

entre proletariado e burguesia acarretam a superposição do econômico ao político, revelando 

uma realidade ilusória, construída com base numa equivocada simetria entre igualdade e 

liberdade, na suposta identidade convencional da relação remunerada e na falsa harmonia 



interativa do processo de transformação de interesses particulares em públicos, que serve de 

lastro à dominação burguesa e legitima a expropriação privada do trabalho proletário. 

A lógica da exploração é assimilada como realidade política, e é jurisdicizada. A 

concorrência, a acumulação de riquezas e de capital são remodeladas como aspectos 

determinantes das relações de autoridade. O poder social junge-se à força do capital 

metamorfoseando o sentido da soberania política, vinculando-o à idéia de domínio absoluto 

do dinheiro. Arquitetado como nexo social entre cidadãos indiferentes que se alienam, o 

dinheiro é reificado usurpando o lugar do soberano no processo de despersonificação da 

potestade, que passa a ser apreendida como expressão da riqueza que cada um acumula.  

Na sociedade burguesa e autofágica, o cidadão, enquanto vendedor da sua força de 

trabalho, mostra-se desprovido de objetividade, e como antítese à pretensão estatal de refletir 

uma realidade livre e igualitária. O Estado capitalista, imaginado como processo histórico 

delimitado pelos meios de produção e de trabalho, é estruturado como mecanismo de 

disciplinamento das divergências pontuais que antecedem a instalação do sistema produtivo, 

bem como daquelas que dele emergem, “todas as relações de soberania e dependência 

derivam da específica relação jurídica proprietária de domínio e servidão que o modo de 

produção capitalista gera” (MERLO [2], 2005, p. 389). 

No capitalismo, é na desigualdade das classes que se desenvolvem as interações entre 

trabalho e poder. As camadas sociais são constituídas, limitadas e estruturadas a partir da 

valorização do capital corporificado na potência que domina, expropria e se apodera da força 

produtiva do cidadão transformado em operário, remunerando-a conforme o pacto de 

‘cooperação capitalista’ do qual dimana o seu poder despótico. O capitalista é alçado como 

elemento unificador, e como titular exclusivo da vontade do corpo laboral da sociedade, capaz 

de emitir comandos aos quais as massas de trabalhadores devem se submeter, para tanto é 



preciso que o capital se realize como poder constituído e se articule como instituição política 

formal. 

 

1.7. Na Entronização do Estado. 

 

As mudanças inauguradas na pós-modernidade, notadamente depois da era das 

revoluções, produziram substanciais remodelagens na organização política e nas relações 

estatais. A preocupação com a origem do poder soberano é deslocada para o plano inquietante 

do (re)exame do divórcio entre a coletividade civil e o Estado, que agora reclama o consórcio 

homogêneo de cidadãos iguais, em um lugar comum chamado nação, ao qual é atribuída a 

titularidade do poder constituinte.  

A publicização de fenômenos antes reservados ao âmbito particular, o assoberbamento 

do intervencionismo estatal em assuntos unicamente privados, paralelamente à retomada, por 

parte dos grupos sociais e dos partidos políticos, de espaço importante nos processos de 

tomada de decisões, até então manipulados por órgãos instituídos pelo poder político, 

acarretaram o abatimento da idéia de soberania, mormente no que tange à sua qualificação 

como atributo do poder estatal. 

A partir desse resíduo inovador, surgiram, no âmago da doutrina política, novas 

tendências, que, acompanhando a relevância sociológica do momento, buscaram (re)atualizar 

a filosofia do poder. Marx Weber revisitando-a, identifica a potência política como expressão 

formal da relação comando-obediência, monopolizada legitimamente pelo Estado, 

configurada na persistente luta pela aquisição, manutenção e exercício do domínio, num 

mundo que exige a construção racional e burocrática de órgãos capazes de congregar a 

opinião pública, e transformá-la em cenário de embates políticos e de (re)análise das decisões 

emanadas de outros detentores do poder. 



Carl Schmitt também se desvia da forma de pensar o poder arraigada na modernidade, 

ao depositar a discussão sobre a soberania no campo da descoberta dos indivíduos autorizados 

a desempenharem funções próprias de domínio, principalmente daqueles capacitados a decidir 

numa situação de exceção, mediante comandos efetivamente aptos para ordenarem e 

formatarem uma realidade social intricada. Com ele, a concepção de supremacia estatal 

interna e externa parece desvanecer diante de uma visualização do poder como expressão 

limitada da vontade estatal voltada à mera mediação de decisões (DUSO [7], 2005, p. 405).  

A doutrina Weberiana lança o olhar sobre o indivíduo situando-o num terreno místico 

que o faz se sentir autônomo e alforriado da subserviência divina, ao tempo em que diminui, 

gradativamente, o quadro no qual pode manifestar-se e portar-se livremente, em razão das 

responsabilidades que derivam das suas decisões, materializadas num substrato complexo e 

livre de convicções religiosas, em que o poder é relatado como a viabilidade de impor a 

sujeição das pessoas ao conteúdo específico de um comando, incutindo-o na vontade dos 

submissos como se fosse reflexo fundamental da afirmação social da vontade de cada um e de 

todos. 

O Estado é visto como guardião da força social legitimada pela receptividade dos 

súditos, revelando-se como forma política de estruturação da potência que é exercida pelos 

representantes de todos, independentemente dos projetos individuais que impulsionaram a 

escolha, nesse modelo, a condição de eleito não torna o mandatário subserviente aos 

interesses particulares. Identifica-se como fonte do poder a admissão da sua força pelos 

destinatários dos comandos, reconhecimento que, nessa construção, se perfaz na convicção 

racional da validez das regras, na confiança (in)condicional nas qualidades dos governantes e 

na certeza, autenticada pelos costumes, da consistência das normas tradicionais. 

Por não aceitar a irresistibilidade do poder, Weber renega a idéia de soberania da 

mesma forma que se recusa a pensar a sociedade como momento apolítico relativamente ao 



Estado, e como construção unitária de um conjunto de pessoas. Admite, por outro lado, o 

caráter bilateral das interações do poder, consolidado nos graus de competência dos emitentes 

e nas nuances diferenciadas dos efeitos dos comandos na comunidade devido à diversidade 

dos destinatários, a partir do qual idealiza critérios de distinção entre o poder constituinte 

originado da conjunção de interesses, e a potência evidenciada com base na autoridade, e 

entre o poder político e o poder ´hierocrático’ de onde “procede a diferenciação entre Estado e 

Igreja, entendida como grupo de poder que pretende possuir o monopólio da coerção psíquica 

mediante a concessão ou recusa dos bens sagrados” (MANFRIN, 2005, p. 415). Na sua 

versão, o parlamento é idealizado como lugar ideal dos embates partidários e como celeiro 

dos representantes do povo, responsáveis pelo controle e seleção dos governantes. 

Atado à tipologia das interações que produzem domínio e submissão, Marx Weber 

revela a politicidade do poder na habitualidade da política em delinear e circunstanciar o 

significado sociológico da potestade, tanto na acepção ampla, consistente na viabilidade de 

afirmação da vontade numa dada situação intersubjetiva, como na visão específica de uma 

relação formal de domínio que produz subserviência. Enaltecendo a confiança como elemento 

de ligação entre poder e legitimidade, nela arrima a adesão dos subordinados aos comandos de 

vontade expelidos pelo soberano, e a inimputabilidade deste relativamente aos efeitos dos atos 

de poder que emite. 

Detectando a degradação desse órgão do poder, rebaixado à categoria de mera instância 

de ratificação das deliberações políticas, Carl Schmitt descreve uma realidade que denuncia a 

dissipação da fé nos seus princípios morais, inabilitando-o para responder, de forma eficaz, 

aos problemas emergentes de um modelo desenhado pela alienação das massas e pela energia 

deslumbrante do mito. Diante dessa desoladora situação, propõe a investidura de um 

governante com poder superior ao dos demais atores sociais, conferido pela escolha popular 



que o habilita a entronizar a patente de defensor da Constituição e da ‘decisão política 

fundamental’ nela inserida.  

Insurge-se contra o liberalismo e o positivismo jurídico, acusando o primeiro de parecer 

inapto para estruturar o Estado e para resolver a conflituosidade social, em razão da sua ação 

neutralizadora da dimensão política, permissiva do disciplinamento dos litígios, e o segundo, 

por encobrir a discrepância latente entre o ordenamento jurídico e a realidade política, 

impondo a separação radical entre o direito e os fatos.  

O direito é apreendido como instituto ideal, incumbindo ao Estado realizá-lo 

subsumindo-o aos acontecimentos sociais, e não se confunde com o corpo normativo posto, 

porque “não há um regra em base à qual se possa deduzir o direito e transcrevê-lo na norma e 

no conjunto das normas, por isso é preciso que exista uma instância intermediária que, de 

certa forma, assuma o risco da decisão” (SCALONE, 2005, p. 427). 

Como a ideação do Estado se tornou dependente da caracterização de um processo 

decisório personalizado, identificado como condição constitutiva, somente nas situações 

excepcionais, imprevisíveis juridicamente, é que se evidencia o caráter soberano do ato 

decisório, e é possível conferir-lhe juridicidade. No substrato hostil que corporifica a 

dimensão política, as normas só têm vigência e eficácia quando uma instância suprema 

formata uma realidade interativa normal. 

É na submissão e na irresistibilidade das regras de direito, concebido como ‘instância 

ideal’, que o poder se legitima. Trata-se do poder legal que se “refere diretamente à sociedade 

moderna, e busca seu fundamento na legitimidade atribuída ao ordenamento jurídico” 

(DALLA-ROSA, 2003, p. 56), que define e limita as funções de quem exerce o poder. O 

Estado, patamar último da potestade e da unidade política, interpõe-se como degrau 

intermediário que torna visível e realiza o direito, e atrela-se à idéia de representação que faz 



aparente a ação popular unificada, encetada por homens transformados em cidadãos, e que se 

perpetua como superior às demais manifestações sociais. 

O soberano, produto dessa ação suprema, é instituído para representar a unidade e criar 

a paz entre os cidadãos, desvinculada da paz divina. Esse qualificativo o capacita a exigir 

obediência, requisito irrecusável para o vigor das normas, e subsiste enquanto estiver 

difundida, no corpo coletivo, a confiabilidade na representação como meio de efetivar a 

vontade geral. Graças a este atrelamento ao grau de confiança popular, não há falar em forma 

política estável e duradoura. 

Dissecando as ‘formas presentes e passadas’ das instituições humanas habilitadas para 

exercerem o poder, Nelson Saldanha identifica dois sentidos para o termo Estado, um amplo, 

alusivo às formações políticas soberanas ou autônomas sitiadas em territórios delimitados, 

outro estrito, enquadrado na moldura do chamado ‘Estado Moderno’ e considerado como 

estrutura histórica caracterizada pelos processos de centralização e de concentração, herdados 

do Estado Romano, e dependente da materialização de condições sócio-culturais 

suficientemente aptas para garantirem o exercício do poder e da dominação, e a subsistência 

do direito e da burocracia (SALDANHA,1998, p.535). 

Edificado na época em que o capitalismo e o modelo burguês de sociedade foram 

idealizados, o Estado ocidental moderno celebrou o triunfo do direito legislado sobre as 

tradições seculares, e inaugurou o liberalismo como ideologia fundante do constitucionalismo 

e da concepção de direitos e garantias fundamentais. 

Delimitado desde os seus primórdios na sua extensão, mas incerto quanto aos seus 

paradigmas internos e opções ideológicas, o Estado nacional idealizado como fórmula de 

expressão do poder, é ininterruptamente exposto às descontinuidades e aos conflitos que 

atingem o mundo burguês e secularizado, no plano dos conceitos e das instituições, e não 

consegue superar as tensões decorrentes dessa incongruência, reveladas na crise da identidade 



nacional deflagrada pela sobressalência do internacionalismo e do plurinacionalismo, na ‘crise 

do modelo racional de ordenamento jurídico’ evidenciada pelo enfraquecimento do Estado-

nação como ente soberano habilitado a garantir a efetividade das normas, e no colapso da 

idéia de sistema na filosofia e nas ciências sociais e jurídicas, relacionado com a crise do 

racionalismo que afeta a relação entre Estado e sociedade e causa o ressurgimento de 

particularismos. 

 

1.8. Na Trilha do Neoliberalismo. 

 

Os caminhos escolhidos pelas sociedades como alternativas à consecução dos objetivos 

pactuados pelas minorias controladoras do exercício do poder, não raro conduziram a 

humanidade para lugares surpreendentes onde vaidade e ganância, indiferença e opressão, 

exploração e maldade, banalizados, tornaram patentes a incapacidade do conjunto político 

herdado da modernidade, e reatualizado na contemporaneidade, de ofertar respostas 

satisfatórias às indagações fundamentais tecidas com base nas tortuosas opções políticas da 

pós-modernidade. 

Essa moldura reclama uma tela elaborada com matizes redefinidas a partir de 

perspectivas e critérios (re)fundados e reorientados para reabilitar nuances esquecidas ou 

perdidas, com tonalidades suficientemente fortes para contrastar com as técnicas de percepção 

reverenciadas pela tendência dominante. Nesse cenário, novos pensadores propõem a 

redefinição de teses historicamente compartilhadas, e a recomposição lingüística dos juízos de 

valores que orientam as opções políticas, e arrimam as idéias de poder até então modelados 

como construções teóricas voltadas para assegurar a paz. 

A almejada proposta de desconstrução de paradigmas expôs à discussão os problemas 

mitigados pela teoria do poder, sobretudo aquele que atine à castração da expressão pública 



do agir de cada cidadão, implícita na idéia de representação arrimada no divórcio entre a 

dimensão coletiva e a órbita individual da convivência humana, e na estruturação seletiva da 

participação do cidadão na gerência política da sociedade. É nesse plano que Leo Strauss 

ressuscita o político e o religioso, como circunstâncias essenciais e culturais da coexistência 

entre os homens, e aponta o político como elemento insuscetível de normatização, delimitado 

pelo ‘virtuosidade do agir’, que não se confunde com a ordem divina (PICCININI [2], 2005, 

p. 452). 

Igualmente ocupado com a tensão entre a esfera teológica e a dimensão política da força 

social, Eric Voegelin identifica na representação uma forma de sacralizar o poder dos 

cidadãos. Para ele a representação consubstancia-se como uma ponte que faz a ligação entre o 

que é de Deus e o que é dos homens, e serve de instrumento mediante o qual a coletividade se 

‘auto-compreende’ (CHIGNOLA [4], 2005, p. 453).  

Hannah Arendt não se afasta da temática do agir do homem enquanto integrante da 

coletividade política. Aponta a capacidade de atuação coletiva como fundamento da 

construção das ordens políticas, destacando a representação como instrumento de reprodução 

das diferenças “entre governantes e governados, através do qual, portanto, uma vez mais, a 

capacidade de agir politicamente é circunscrita à minoria que detém o monopólio da decisão 

última e do uso legítimo da força” (RAMETTA [3], 2005, p. 456), noção à qual estão 

atreladas as concepções de soberania, de unidade política e de constituição do poder, que 

servem para obnubilar a natureza tirânica das relações de domínio. 

Concomitante ao ressurgimento da preocupação com as dimensões do agir humano nas 

manifestações públicas, a complexidade política e o caráter plural das forças sociais passaram 

a produzir novas situações de crise no campo da politicidade e do poder que a exprime. A 

dissonância entre os processos geradores de fatos políticos relevantes e a orientação 

constitucional, tornou-se flagrante, dando ensanchas à categorização da idéia de constituição 



material para revelar as decisões políticas não congregadas nem incorporadas na constituição 

formalmente escrita. 

O espaço institucional estruturado na relação entre a comunidade e o Estado perde 

consistência com as incertezas e imprecisões decorrentes da inaptidão funcional dos órgãos 

idealizados e constituídos para efetivar as finalidades sacralizadas pelo pacto constituinte. 

Aliás, a própria idéia de pacto, (re)inventada como expressão da concordância subjetiva de 

cada um com a sujeição de todos aos comandos legais, parece voltar à origem para 

(re)incorporar o significado de manifestação de vontade de classes, entidades e 

conglomerados econômicos.  

Parlamento e governo, antes idealizados como órgãos de insinuação da vontade geral e 

de manifestação do poder, sucumbem à realidade multiforme que obscurece os antigos 

contornos que serviam para realçar as condições caracterizadoras das ações de governo, e as 

obras ditas parlamentares.  

Fragilizado por esse descompasso, o poder, ainda que maquiado pelo suporte conceitual 

montado na modernidade, desprende-se da trilogia constituída pelo povo soberano, pela 

potência, constituinte e constituída, que dele emerge, e pela representação que a concretiza, 

porque incongruente com a nova estrutura formal do Estado, imposta pela constituição real 

das comunidades, na qual, a idéia de representação é (re)associada à de defesa de interesses 

corporativos ou associativos e, apesar de conformar-se com o edifício unitário clássico, é 

confrontada com o arcabouço partidário plural, agregador das vontades particulares segundo 

opções ideológicas, quando, na determinação das decisões políticas, tende a se afastar dos fins 

sociais, para se subjugar aos programas delineados por forças supranacionais autônomas, e 

desvinculadas dos compromissos políticos internos. 

Nesse espetáculo multicor, a recriação de espaços que viabilizem a revisão e 

(re)atualização dos princípios diretores da vida política, se impôs como exigência 



contemporânea, viabilizando o redescobrimento do cidadão como sujeito político capaz de 

planejar seus objetivos e valores “numa dimensão de co-possibilidades em que consiga 

conectar o seu livre operar a um sistema de convenções que caracteriza o espaço de 

cooperação social e que se fundamenta no valor do procedimento” (DUSO [8], 2005, p. 468). 

O neoliberalismo, expressão maior dessa onda, firma-se como (re)inventor da 

subjetividade, jungindo-a à mesma visão contratualista do processo de legitimação social 

presente na forma herdada dos modernos, busca enaltecer um comunitarismo cooperativo 

sem, no entanto, resolver o problema da indiferença e da necessidade de um poder político 

irresistivelmente limitador das liberdades. 

Niklas Luhmann exposto a esses novos parâmetros compreende a relação política de 

submissão, como mecanismo de realização das finalidades incutidas nos súditos pelo 

soberano. O jogo do poder é visualizado numa realidade cíclica, de natureza decisionista, 

marcada pela vontade particular do detentor do domínio. A afirmação ocidental da natureza 

constitutiva do coletivo, vinculada à concepção de representatividade, decorre da superação 

do poder familiar pela potestade pública, vislumbrada pela contemporaneidade como 

dimensão política que arrima a própria existência humana, agora despolitizada para ceder 

espaço às grandezas econômicas.  

Diante dessa complexidade, Luhmann propõe o enfrentamento, meramente formal, das 

interações de poder onde, ao invés da hierarquia, seja evidenciada a horizontalidade das 

relações entre as esferas que o exprimem.  Política e direito se complementam numa realidade 

frágil, porém, suficientemente capaz de legitimar o processo de produção e de sustentação das 

normas constitucionais, bem como de arrimar as subseqüentes mutações, em procedimentos 

que maquiam um consenso, não só com referência às decisões adotadas, como também 

relativamente às formas de reclamar as modificações do ordenamento. 



Valorizando uma perspectiva sistêmica da sociedade, professa que a complicação das 

relações intersubjetivas e intra-subjetivas produziu subsistemas sociais organizados com base 

no grau de complexidade e de seletividade dos iguais, e causou o retorno ao modelo de 

desigual segmentação estratificada e hierarquizada, próprio do medievo feudal. A 

funcionalização das diferenças, edificada pelos modernos, ao alargar a ‘interdependência 

sistêmica’, agravou a indiferença social fundada no ressurgimento dos processos de inclusão 

dedicados a garantir a prerrogativa de cada indivíduo de ter acesso às possibilidades, de 

acordo com as suas habilidades. 

É nessa sociedade massificada pela despersonalização das interações comunitárias, e 

confrontada pelo anseio premente de reatar laços pessoais, que a idéia de representação do 

poder é reconstruída, reorientada e incorporada a um sistema social em que os comandos são 

entendidos e recepcionados, sem que haja negação das possibilidades de escolha e de recusa, 

observados os parâmetros normativos formulados com fulcro no ‘consenso de legitimidade’ 

posto à disposição do eleito para manejar o poder.  

A percepção do poder como estrutura comunicativa facilita o reexame dos modelos que 

o fundamentam ora na participação democrática, ora na capacidade de se impor como força 

coercitiva. Na fórmula participativa, o poder é diluído na auto-representação dos anseios e 

interesses dos sujeitos políticos, impulsionando a propagação de formas não políticas de 

expressão da potestade, que se distanciam do controle central e não se organizam com base na 

lógica hierárquica. Dilapidada a aparelhagem política pelo remanejamento da potência, o 

mecanismo de tomada de decisões tende a ser abolido, isso porque, a disposição de “incluir, 

no âmbito da garantia política, sempre mais aspectos da vida sanciona o princípio da 

competência universal do Estado ao qual é atribuída a tarefa de ressarcir cada cidadão de tudo 

aquilo que ele considera como desvantagem” (GIACOMINI, 2005, p. 480). 



Enquanto expressão de fortaleza impositiva, o poder é imaginado como bem alienável 

que compõe a estrutura de comando, responsável pela prevalência de uma categoria social em 

relação à outra considerada inferior, cada resolução ou deliberação comunicada corresponde 

ao abandono de uma possibilidade cuja ocorrência levaria à desaprovação. O manejo da força 

coativa, nesse ponto de vista, é mero indicativo de que o comando não foi recepcionado pelos 

destinatários, não consubstanciando, portanto, expressão do poder. 

A reflexão política de Michel Foucault, sobre o imaginário do poder, é construída a 

partir do desapego dessa pretensão preponderante de identificá-lo negativamente, isto é, sob 

uma perspectiva que o denota como instância superior de contenção e bloqueio das 

potencialidades que não se adaptem ao modelo vigente. Para ele, o verdadeiro entendimento 

da idéia de poder deflui da heterogeneidade e da pluralidade das relações de força que 

permeiam o estrato social, e não da visão institucionalizada da soberania, da norma e da 

autoridade, como entidades que interagem numa cadência lógica, entronizadora da soberania 

como instância apical, de onde emana a potência que é articulada para os diversos níveis da 

coletividade mediante processo ‘dinâmico e unívoco’. 

Apreendido nas múltiplas interações intersubjetivas, e atrelado à conjuntura que as 

revela, o poder não pode ser adquirido, repartido, alienado, mas tão-só exercido, “não possui 

nenhuma substancialidade, não é uma entidade acumulável e capitalizável, ele só existe ‘em 

ato’, na passagem do seu exercício concreto para o ato” (GUARESCHI, 2005, p. 486). O 

edifício estruturado pela soberania e pelo ordenamento jurídico, nessa perspectiva, serve 

apenas para revelar a ‘função hegemônica’, a potestade, que com ele não se confunde, e por 

emanar continuamente de todos os espaços sociais, a tudo e a todos engloba.  

O exercício do poder, para se aperfeiçoar com justeza, articula-se como interação 

assentada na conservação tanto do destinatário, como do remetente da ação, e como veículo 

condutor de todas as possibilidades discursivas e comunicativas, manejáveis para triagem, 



inibição, orientação e fabricação de condutas comissivas e omissivas, ativas e passivas, 

indispensáveis à manutenção da assimetria e do desequilíbrio fundamentais à constituição e à 

perpetuação da relação de subordinação, que se perfaz delineada e delimitada pela pressuposta 

necessidade de sustentação e de continuidade da livre capacidade de agir de cada um e de 

todos. É, portanto, a liberdade que, nessa versão, arrima e revela o poder. 

 O caminho de volta trilhado por estes e tantos outros pensadores continua sendo objeto 

de desejo dos muitos que almejam (re)pavimentá-lo, renovando trechos, sinalizando 

encruzilhadas e recuperando espaços, com materiais que garantam a firmeza do projeto 

liberal-democrata forjado pelos ocidentais. 

Reatualizada para garantir a intensidade da política liberalizante contemporânea, a 

imagem construtivista de poder, plantada na superposição da potestade como único suporte 

legítimo da autoridade, imaginada por Hobbes, tem servido para justificar o suposto equilíbrio 

harmônico das idéias, valores e manifestações sociais com as práticas das instituições 

políticas, e como alternativa ao paradigma utilitarista, responsável pela vinculação da 

concepção de poder à idéia de eficiência e de utilidade. 

Revisitando o modelo contratualista, John Rawls idealiza uma realidade participativa 

onde todos cooperam, de forma isonômica, na construção do edifício coletivo, um sistema no 

qual o aperfeiçoamento do ato constitutivo depende da prévia concordância popular e 

adequação a dois corolários básicos, um, que permita a sua vinculação a uma estrutura que 

equalize o exercício das liberdades fundamentais de cada cidadão, tornando-o compatível com 

o esqueleto garantidor das liberdades coletivas, e outro que alicerce as discrepâncias e 

diferenças sócio-econômicas no arcabouço ideológico da ‘justa economia’, protetor dos 

menos abastados e hipossuficientes, enleada à estrutura de ‘cargos e posições’ oferecidos, 

indistinta e isonomicamente, a todos.   



O princípio da liberdade é colocado num patamar hierarquicamente superior ao da 

‘diferença’, o consenso social direciona-se à formatação de mecanismos que impeçam a 

conformação de situações dissolutórias do edifício social liberal, decorrentes das tensões que 

o permeiam.  

É a partir deste esforço cooperativo voluntário e racional, que o poder é limitado, no 

entanto, para Ronald Dworkin “tal limite deve ser encontrado na existência de direitos que 

legitimem a codificação jurídica e a decisão política” (MARRONE, 2005, p. 501), e, assim, 

precedem à constituição institucional, consubstanciam o direito de igualdade e não se sujeitam 

à idéia de prevalência do interesse geral. A autoridade é exercida para identificar, entre as 

possibilidades radicadas nas tradições morais e políticas que fornecem suporte aos 

regramentos sociais, àquela que se apresente com maior grau de justiça. 

Robert Nozick apreende o poder a partir da filosofia liberalizante do Estado mínimo 

destinado, exclusivamente, para proteção dos direitos inalienáveis do indivíduo, reduzidos à 

garantia da vida, da liberdade e da propriedade, e percebidos numa tonalidade negativa, como 

direito à não interferência nas opções individuais. O critério de justiça dos atos de poder, 

nessa perspectiva, agarra-se à capacidade de não violação das prerrogativas negativas do 

cidadão. 

Afastando-se da visão contratualista produtora de direitos, Bruce Ackerman revisita a 

idéia de conflito originário para identificar a realidade comunitária como palco de luta pela 

capacidade de dominar as possibilidades de aquisição de bens. O poder revela a legitimidade 

de cada um para guerrear em prol dos seus interesses, ainda que seja necessário burlar ou 

negar vigência aos direitos dos seus pares. Mesmo nas situações de igualdade de 

oportunidades, e de distribuição satisfatória e equânime dos bens, a possibilidade de 

corrupção e de belicosidade persiste tendo em vista a multiplicidade e variedade dos índices 

de satisfação de cada ser humano. 



Ao lado das diversificadas correntes do pensamento neoliberalizante das últimas 

décadas, o comunitarismo tem se destacado como espaço de renovação ensejador da quebra 

da neutralidade estatal para com os cidadãos, e da identificação dos fins almejados pelo grupo 

como elemento de ligação e de revelação das preferências e interesses de cada um. Esse 

compartilhamento público de objetivos, plenifica o cidadão partícipe da coletividade 

capacitando-o a fazer escolhas úteis e que o realizam como indivíduo e como integrante de 

uma sociedade edificada nas afinidades comuns. 

Outrora revelado como instrumento de racionalização e de dominação, o Estado 

desdobra-se para resistir à fragmentação do poder e a normalização das políticas que 

transpassam os limites nacionais, afetam os movimentos sociais tornando-os efêmeros, e 

desprezam a participação democrática “cuja legitimidade é pautada na representação efetiva 

do povo como sujeito ativo” substituindo-a “por uma mitificação que propicia a criação de um 

povo artificial, com a finalidade específica de conquista de uma legitimação simbólica” 

(GABARDO, 2004, p. 41).   

O modelo mercadológico de sociedade que gera um Estado sedimentado na 

alienabilidade da capacidade produtiva, na liberdade para buscar por todos os meios o 

aumento da quantidade de benefícios, e na disparidade da distribuição de poder entre os 

cidadãos, contida pela eleição dentre os detentores da potestade tangível de um indivíduo ou 

entidade, que é feito soberano para legitimar a violência e garantir a propriedade privada, é 

submetido a reparos, mas não perde as características da competitividade, da dominação, da 

exploração e da acumulação de riquezas, herdadas da construção hobbesiana, porque 

congruentes com o paradigma contemporâneo, idealizado com base em perspectivas globais, 

no qual o indivíduo, embora aparentemente chamado para participar da gerência política da 

coletividade, é abandonado à própria sorte à medida que o Estado perde a capacidade para 

proteger as liberdades fundamentais, e para edificar “a justiça e a paz sociais” (MEROLLI, 



2004, p. 59), funções estas que, em consonância com a visão lockeana, lhe foram atribuídas 

originariamente pelos homens, quando renunciaram a fazer justiça pelas próprias mãos em 

prol da constituição de um governo civil apto para restabelecer o estado de natureza ideal e 

proteger a apropriação privada de bens como forma de assegurar aos homens condições de 

sobrevivência e de exercer a liberdade. 

A demanda por direitos que marcou o advento do Estado social como interventor da 

esfera privada e revelador do ideal de cidadania consubstanciado, não só na exigência de 

participação política, mas da efetivação das prerrogativas individuais, é posta em xeque pela 

reconfiguração do capitalismo que preza pela fragmentação do indivíduo, atribuindo-lhe 

papéis específicos, dentre os quais se destaca o de consumidor, úteis para conformação dos 

fins remodelados pelo neoliberalismo. Quantificado, o cidadão passa a ser valorado de acordo 

com o que consome assumindo “a condição de apêndice do objeto destinado à troca” 

(RUZIK, 2004, p. 75), a ponto de a cidadania ser confundida com a capacidade de consumo.  

Essa reformatação do Estado nacional evidencia um tempo de incertezas, de 

insegurança e de imprevisibilidade, agravado pelo surgimento de sociedades multiculturais e 

de blocos regionais, que revigoram o debate histórico acerca da legitimidade do poder e da 

submissão aos textos normativos, enquadrado nas tensões emergentes da relação entre 

dominação e obediência, e, na esfera mundial, revelam as questões alusivas à garantia dos 

direitos humanos numa realidade política construída segundo critérios democráticos 

duvidosos, e inaptos para atestarem o efetivo respeito ao princípio da soberania popular, que 

pressupõe a existência do pluralismo político assentado na diversidade de opiniões e na 

participação igualitária e consciente dos cidadãos na formatação da vontade política.   

Em verdade, no mundo que herdamos, a ‘racionalidade econômica’ tomou o lugar antes 

dividido pela política e pelo direito nos territórios nacionalizados, o “Estado e suas 

instituições tornaram-se simples meios a serviços de objetivos do mercado” em razão do que 



tiveram de “subordinar suas políticas internas às estratégias econômicas e financeiras” 

(ARGUELLO, 2004, p. 105), idealizadas no exterior, e que frequentemente prevêem a 

desregulamentação dos direitos sociais, e obstam a efetivação de normas constitucionais de 

cunho garantista. Nos dias atuais, “pelo estágio de desenvolvimento tecnológico e 

conhecimento especializado, a diluição dos modos de dominação encontra-se difundida e 

imperceptível, atingindo a todos sem possibilitar reação ou defesa” (DALLA-ROSA, 2003, 

p.53). 

Fala-se, então, em soberania privada dos organismos ‘extra-estatais’, como forma de 

libertar-se do padrão estatizante modelado na modernidade, em globalização, como processo 

que condensa na esfera produtiva capitalista o quadro institucional, jurídico, cultural, 

simbólico, ideológico e político mundial e, em neoliberalismo, como arcabouço teórico 

inventado para justificar a redução dos mecanismos de intervenção social do Estado e a 

ampliação dos benefícios concedidos às empresas privadas em prol da atenuação do que se 

convencionou chamar crise fiscal do Estado, mesmo Estado que virou refém da volatilidade 

dos mercados financeiros internacionais, sujeitos às fórmulas impostas pelos ‘blocos 

hegemônicos’ encabeçados pelas nações centrais, supostamente interessadas na solução dos 

problemas decorrentes da acumulação de riquezas e da fuga de capitais e investidores 

estrangeiros, e na busca de melhor rentabilidade e segurança. 

Associadas a este fenômeno destacam-se as perplexidades que as organizações privadas 

de cunho empresarial provocam no campo da economia e da política das nações, ao 

fragilizarem a soberania e a concepção de Estado nacional com a pretensão de substituí-lo por 

um novo paradigma capaz de promover a convivência mundial com base em imperativos e 

princípios econômicos. 

Dotadas de imensas reservas de capital que chegam a suplantar o produto nacional bruto 

de vários países, os conglomerados multinacionais impõem políticas que favoreçam o 



aumento contínuo do lucro, colocam-se acima das ideologias que combatam a reverencia ao 

capital, sustentando uma mascarada neutralidade política sob a justificativa de que pretendem 

tão-só a consolidação de um mercado global indiferente às fronteiras e às peculiaridades 

regionais de cada nação. 

As corporações transnacionais, por deterem poder econômico invejável, na maioria dos 

casos superior ao dos países onde operam, mantêm órgãos representativos fortes capacitados 

para emitirem regulamentos e normas delimitadores das condutas e das relações de natureza 

econômica, com poder vinculativo, que sobrepujam a imperatividade dos comandos emitidos 

pelos governos locais.  

Tais entidades tendem a adotar decisões que, além de escaparem às jurisdições 

regionais, impõem comportamentos e políticas econômicas aos nacionais, sujeitando-os a um 

regime de constante pressão. Incorporam inequívoco poder paralelo ao Estado e, com sua 

inclinação monopolística, encampam a maioria dos meios de produção e exercem ferrenho 

controle do comércio internacional, atuando “em presença da soberania dos Estados num 

campo anônimo de decisão, cujos influxos políticos e econômicos são dolorosamente 

sentidos, mas cuja origem, motivação ou fins ficam desconhecidos ao Estado nacional” 

(BONAVIDES, 1975, p. 25).  

A superação do trabalho pelo capital retrata uma nova fase colonial impregnada pelas 

mais variadas formas de intervenção nas políticas econômicas, sociais e jurídicas, 

patrocinadas pelas ‘potências hegemônicas centrais’ em detrimento das nações periféricas, 

com a finalidade de expurgar a ideologia do ‘bem-estar’ e reinaugurar o capitalismo 

reacionário, renomeado neoliberal, fincado na remodelação das condições de acumulação de 

capitais em favor das elites.  

O modelo centro-periferia, nesse cenário, tende a ser perpetuado, sobretudo com a 

subsistência da idéia de que o “desenvolvimento dos países pobres significa a adopção por 



estes das estruturas produtivas dos países capitalistas industrializados do ‘centro’ e a fruição 

pelos respectivos povos dos consumos e formas de vida dos actuais países ricos” (NUNES, 

2005, p.45), mito que entorpece cientistas, políticos e populações induzindo-os à busca de fins 

ilusórios, ao abandono da preocupação com o atendimento das necessidades coletivas 

fundamentais, e com a descoberta dos bens aptos para satisfazê-las e para combater a miséria, 

o desemprego, e a má distribuição de renda.   

Produz-se um novo mito que aponta a submissão incondicional às ingerências e 

reformas impostas pelos organismos supranacionais, como única via habilitada para conduzir 

o processo de inclusão na ‘nova ordem econômica mundial’, no qual, os grupos hegemônicos 

nacionais, identificados entre os multiplicadores do capital, são forçados a se resignarem aos 

interesses externos capitaneados por categorias congêneres de abrangência internacional, 

sediadas nas potências centrais, movidas pela necessidade de liquidez e de aumento da 

competitividade, e a influenciarem, de forma decisiva, na instalação de um projeto político-

institucional, com afetação no parlamento e no judiciário, que mascare os reais interesses que 

impregnam os processos decisórios. 

   Das maiorias empobrecidas, excluídas e marginalizadas nesses processos políticos e 

jurídicos de concentração de riquezas, minorias tendem a levantar a bandeira da resistência e 

da ‘desobediência civil’, apesar de obnubiladas pelo conformismo embutido na indiferença e 

no esgarçamento dos processos democráticos de participação.  

É por isso que a intensidade da instalação do projeto neoliberal depende do grau de 

resistência interna dos países afetados às pressões econômicas lançadas do exterior, bem 

como da adaptação dessas nações às exigências internacionais para formação de blocos 

econômicos, idealizados como mecanismos capazes de diminuir as contradições do 

(neo)capitalismo dominante, de forte índole protecionista, que reatualizam, no plano global, a 

relação centro-periferia reveladora de um colonialismo renovado, caracterizado pela formação 



de centros de poder setorizados e regionalizados voltados para a indução de situações e 

perplexidades que indiquem como única alternativa à ruptura e à exclusão o congresso 

comunitário constitutivo de uma sociedade civil  internacional, capacitada para participar dos 

jogos políticos internos e externos, ainda que subjugada à ‘superestrutura’ político-jurídica 

hegemônica corporativista, e fincada numa “nova estratégia de soberania, que transcende os 

quadros da soberania estatal e perpassa os novos organismos internacionais de hegemonia” 

(QUINTANILHA NETO, 2004, p. 144), permitindo que a capacidade de emitir comandos 

universais seja partilhada entre órgãos multilaterais e locais, devido a complexificação 

ocasionada pela fragmentação das lutas sociais, acarretada pelas globalizações, das quais a 

econômica tem se revelado a principal condutora. 

Não se pode negar o papel relevante que a expansão econômica global desempenhou ao 

longo da história da humanidade, ela esteve presente nos movimentos mercantilistas, no 

colonialismo, no imperialismo, na invenção do modelo de Estado-nacional, nas revoluções 

sociais, políticas e tecnológicas, nos grandes conflitos mundiais e na dilapidação do 

comunismo, em nossos dias, participa da diluição das fronteiras nacionais e do declínio da 

construção estatizante edificada na modernidade, como fórmula político-jurídico-institucional 

de exercício do poder que melhor se adequava aos anseios da humanidade. 

 Na comunidade global, as empresas e os organismos transnacionais passaram a 

compartilhar com o Estado o papel de ‘protagonista privilegiado’, as políticas públicas, 

impregnadas pelos princípios do neoliberalismo, identificados e delineados, principalmente, 

no ‘Consenso de Washington’, voltaram-se para a promoção da alforria do mercado, da 

desregulamentação, da não intervenção estatal, da diminuição das despesas sociais e do déficit 

público, do incremento das exportações, da atribuição do poder mercantil às multinacionais, e 

do poder financeiro aos grandes bancos transnacionais. 



O poder das transnacionais é proporcional à força excludente da sua propriedade, da sua 

capacidade tecnológica e de edificar oligopólios. Quando consolidadas tendem a demonstrar 

uma ‘potestade’ que parece situar-se em nível superior ao do Estado onde a matriz está 

sediada, e garante que as suas empresas nacionais, “mesmo que não sofram discriminações na 

soberania hospedeira onde operam como filiais, subsidiárias ou concessionárias” estejam “sob 

a proteção de um título de soberania externo” (BAHIA, 1978, p. 86). 

 Com a supressão da atividade social do Estado verificou-se o incremento da sua 

capacidade para garantir o (re)estabelecimento da economia de livre-mercado, em sua forma 

mais dramática, enquanto, por outro lado, observou-se a drástica redução do espaço de 

participação política dos cidadãos.  

Atropeladas pela transnacionalização econômica, que não lhes deixou alternativa senão 

escancararem suas fronteiras, não só às mercadorias, mas às várias formas de ingerência 

interventiva e a avalanches de informações, costumes e culturas díspares que acabaram por 

desnaturar a idéia de soberania construída ao longo de séculos de lutas, as nações estatizadas 

perderam a capacidade para operacionalizar políticas sociais efetivas destinadas para 

produzirem a redução dos efeitos da excruciante má-distribuição de renda, e tornaram-se 

reféns de entidades supranacionais, constituídas frequentemente sobre alicerceres 

(neo)liberalizantes, cujas políticas orientam-se pelos fins do mercado, dentre os quais a 

intensificação das interações globais é entronizada. 

Essa submissão inescusável elimina o Estado do papel de protagonista principal da 

função reguladora, os seus comandos são remanejados para um patamar secundário que os 

vincula não aos anseios da comunidade destinatária legitimadora, mas aos imperativos e 

diretivas formatadas pelos organismos internacionais, pelas multinacionais e pelas potências 

hegemônicas interessadas na consecução dos objetivos globais de dominação do capital. A 



soberania, nesse cenário, aparece como mera faculdade partilhada entre entidades locais, 

regionais ou internacionais, atrelada e delimitada pelos fins por elas estabelecidos.   

O esgarçamento histórico do Estado-nação evidencia, assim, o declínio do espaço 

público interno que, fragilizado e contaminado pela transcendência das decisões tomadas 

‘extra-muros’ por atores internacionais, não mais é sentido como celeiro de manifestação da 

vontade coletiva. Entretanto, o surgimento desses “novos e poderosos centros mundiais de 

poder, soberania e hegemonia” (LIMA, 2004, p. 157), que causou a erosão do poder dos 

Estados nacionais, “não foi compensado pelo aumento de poder de qualquer instância 

transnacional com capacidade, vocação e cultura institucional voltadas para a resolução 

solidária dos problemas globais” (SANTOS, 2003, p. 300), sobretudo do empobrecimento 

estrutural das sociedades afetadas, revelado pelo incremento dos processos de exclusão social, 

decorrentes do aumento do desemprego e da perda das garantias sociais e trabalhistas, antes 

vistas como indispensáveis para viabilizar a efetiva participação política dos indivíduos. 

É a forma como a participação política se evidencia que possibilita a visualização do 

desenho do relacionamento entre o poder público e os cidadãos. Na tradição contratualista, a 

interação entre o lado público e a dimensão privada da sociedade firmava-se na confiança que 

impregnava o mandato revelador da vontade geral, o mandatário, no exercício da potestade 

outorgada não podia agredir os direitos individuais cuja salvaguarda lhe incumbia. Somente 

quando a estrutura administrativa começou a se contrapor ao exercício das liberdades um 

sistema de controle da atividade estatal se impôs para assegurar a livre participação de todos. 

O constitucionalismo foi idealizado com tal finalidade, numa época paradoxal em que o 

atendimento às exigências sociais emergentes da ‘miserabilização’, impulsionada pelos 

processos de exclusão, era prioritário, e a máquina burocrática era manipulada para satisfazer 

as necessidades do indivíduo e da coletividade. 



Cunha-se no paradigma liberal de Estado uma impressão social redirecionada para a 

prestação de serviços, a sustentabilidade e a legitimação do poder passam a ser aquilatadas a 

partir do tamanho do aparelho estatal edificado para executar os serviços publicizados, e da 

capacidade do Estado de desempenhá-los de maneira isenta e isonômica. 

Os problemas de operacionalidade da volumosa engrenagem burocrática edificada para 

atender as complexas responsabilidades estatais geraram crise de governabilidade, e 

desconfiança na capacidade do Estado de cumprir com as suas funções, mormente porque o 

modelo hierárquico corporativista e facilitador de castas privilegiadas de agentes públicos 

denunciava a inoperância da estrutura administrativa. 

A adoção de um modelo centralizado que, além de aumentar a dependência do cidadão, 

passou a dificultar e limitar o exercício dos seus direitos fundamentais, apareceu como reação 

do Estado à crise, servindo de suporte para a recepção do paradigma neoliberal no qual a 

administração pública, apesar de manter forte presença na esfera social, abandona a gerência 

direta da economia restringindo-se a aplicar no desempenho das suas funções sociais, regras e 

critérios próprios das relações mercadológicas, transferindo parte considerável das suas 

atribuições à iniciativa privada, para possibilitar a reestruturação exigida pelo novo modelo 

global de competitividade, fundado no (neo)capitalismo financeiro, que encontra na agressiva 

concentração de renda, no violento aumento das desigualdades sociais e na ingerência de 

entidades transnacionais, as suas principais particularidades. 

Despidos do atributo da soberania, nos moldes como idealizado na modernidade, os 

Estados, sobretudo os que haviam sido lançados na periferia depois da descolonização, 

marcharam, sem esboçarem qualquer resistência, para uma nova forma de servidão, agora 

imposta pelos organismos supranacionais, notadamente aqueles responsáveis pela gerência 

financeira internacional, na qual muitos dos direitos reconhecidos durante o período do ‘bem-

estar social’ são imolados em nome da incolumidade do capital.  



Entre a especulação e o lucro inventa-se o padrão ‘neoliberal’ de Estado para justificar o 

novo formato da dominação, traçado de acordo com o clássico, e aparentemente superado, 

modelo de submissão focado na relação centro-periferia, mas redimensionado para atingir, 

principalmente, o problema da representação evidenciado pela tensão entre a vontade nacional 

e a vontade externa, a fim de sujeitar governos, parlamentos e órgãos judiciais aos interesses 

globais. 

Reatualiza-se o mito do interesse geral, que sempre serviu para injetar nas leis a vontade 

das classes dominantes, transformando-o em interesse mundial, mascarando a vontade das 

entidades e potências hegemônicas. A figura do mandatário delineado como representante dos 

interesses dos seus eleitores, torna-se obsoleta, os partidos políticos, abertos às ingerências 

externas em razão da necessidade de aportes financeiros para sobreviverem, passam a 

concentrar a representatividade e a manipular quais os interesses a serem defendidos. Surge 

um novo mercado ao lado do econômico, o ‘mercado político’ que expõe a venalidade do 

voto, transformando benesses sociais, patrimoniais e cargos públicos em moeda de troca, e 

submete os conflitos sociais às fórmulas consensuais de composição, que seguem a lógica do 

mercado e dispensam a participação do Estado como ator político relevante, porque não é 

mais visto e respeitado como “o soberano, mas um sócio, um parceiro do capital privado que 

não conhece fronteiras” (KNOERR, 2004, p. 176).  

No mundo globalizado, as pessoas abandonam a luta diuturna para se aliarem às 

fórmulas de progresso desenhadas pelas nações e organismos hegemônicos, que incluem o 

alijamento dos direitos sociais e trabalhistas, a fragilização das soberanias dos Estados 

periféricos e a adesão incondicional ao projeto (neo)liberal, ainda que alicerçado no aumento 

da desigualdade, no qual a idéia de bem comum e de vontade geral perde consistência e, 

juntamente com os valores da liberdade, da igualdade, da justiça e da solidariedade, 

transforma-se em ‘valor de troca’ somente admissível quando economicamente viável. 



No cenário (neo)liberalizante os processos de exclusão superam os mecanismos de 

inclusão, o acesso à cidadania é bloqueado aos que não galgam sucesso econômico, e o 

modelo que reduz as interações sociais à equação centro-periferia é radicalizado para 

possibilitar o controle subliminar, pelas forças hegemônicas desterritorializadas, da produção 

normativa interna, mediante a manipulação dos Estados induzindo-os a construírem infra-

estruturas elencadas como indispensáveis à admissão no jogo político-econômico mundial. 

Mantido, aparentemente, na função de criar normas, o Estado se resigna a assumir a 

posição de mero articulador ou coordenador das forças que disputam o espaço político 

interno, com a finalidade de garantir um ‘desenvolvimento sustentável’ que atenda às 

diretivas ‘neoliberais’ com o mínimo de vulneração dos direitos civis e políticos, mesmo que 

sacrificados direitos econômicos, sociais e culturais, e fortalecidos os processos de exclusão 

causadores da dissolução progressiva do poder decisório estatal, revelada quando os cidadãos 

se distanciam do cenário político porque convencidos da inefetividade das discussões e das 

deliberações políticas locais, e de que os laços que justificam o sentimento comum de 

pertinência a uma nação tendem a ser diluídos ou obnubilados com o fortalecimento da idéia 

de que tudo que é nacional é supérfluo, e está condenado ao ostracismo (CZAJKOWSKI, 

2004, p. 204). 

Submersos na ilusão do dinheiro, das informações e do consumo, os indivíduos são 

lançados no universo do capital, onde a (pre)ocupação primordial é a acumulação de riquezas 

a partir do aumento da competitividade em todas as órbitas de convivência, nesse espaço de 

notável preponderância da ‘ideologia do consumo’, não há lugar para o engrandecimento da 

solidariedade, nem fórmula capaz de superar as desilusões causadas pelas demandas não 

atendidas, sobretudo na parcela da sociedade que não tem acesso aos bens ofertados. 

A idéia de uma ‘ordem universal’ ou ‘mundial’ ganha destaque nesse cenário, em que a 

concepção de Estado nacional como ente dotado de poder soberano habilitado a emitir 



comandos normativos com validez territorial, foi gradualmente substituída “pelo princípio da 

integração supra-estatal”, em que o ente estatal, “para não abrir mão de sua capacidade de 

policiar a lei e a ordem”, busca alianças e entrega, “ voluntariamente, cada vez mais, sua 

soberania” (FREITAS, 2004, p. 225), e, desprezando as funções sociais incorporadas no 

período do ‘welfare state’, vincula-se à economia global assumindo a papel de instrumento de 

satisfação dos interesses mundiais atrelados ao capital e ao mercado.  

Para conseguir tal objetivo, encontra no regime democrático um terreno fértil para 

facilitar o desenvolvimento das operações de mercado, sem o aperfeiçoamento dos possíveis 

óbices que decorreriam das abruptas mudanças das regras do jogo, isso porque, nos sistemas 

democráticos, o processo de mutação normativa pressupõe demorados debates direcionados 

para a diminuição dos antagonismos dos interesses. No entanto, impossibilitado de participar 

ativamente do desenvolvimento tecnológico dado às suas limitações fiscais, este mesmo 

Estado se conforma em se posicionar como mero expectador do incremento tecnológico da 

produtividade patrocinado por agentes econômicos multinacionais partícipes do processo de 

integração supranacional os quais, gradualmente, galgaram o deslocamento para a esfera 

privada, do exercício do poder econômico que os tornou atores primordiais das relações 

mercantis e financeiras transnacionais. 

A (re)formatação de corporações internacionais indiferentes aos ordenamentos 

domésticos e à soberania interna, em organismos capazes de se sobreporem às autoridades 

nacionais e de influenciarem, decisivamente, no exercício do poder político dos Estado, é um 

fenômeno eminentemente global, nele o mercado é concebido como espaço virtual das 

relações de troca e de investimento, consumadas em território igualmente imaginário onde 

poderes efetivos são exercitados e o Estado é proibido de interferir de forma indevida, salvo 

quando, exclusivamente, objetive viabilizar o funcionamento e a eficiência das transações 

internas, para o que lhe é permitido fazer uso da “tributação e de subsídios para corrigir 



eventuais imperfeições momentâneas no fluxo irrestrito de bens e capitais”, e “zelar pela 

propriedade, cumprimento dos contratos e pela defesa nacional” (SANTOS, 2004, p. 249).  

Da obediência incondicional a essas imposições externas depende o sucesso de cada 

Estado na competição por investimentos econômicos alienígenas, por essas mesmas razões, 

também são justificadas mudanças políticas e econômicas produzidas casuisticamente, não 

raro, em detrimento da legislação ambiental, fiscal, trabalhista e social.  

A conformação desse quadro quebra a idéia de poder como categoria que exige 

embalagem legal para adquirir legitimidade, e que reclama a identificação do lugar, do 

‘portador’, da direção e do destinatário dos seus comandos, abrindo caminho à percepção de 

uma ‘potestade circulante’ alicerçada em interações, exercida em vários sentidos e direções e 

não submissa a detentores exclusivos, habilitada para produzir cidadãos, classificá-los, tratá-

los e controlá-los conforme papéis pré-concebidos, bem como para normatizar grupos de 

indivíduos de acordo com parâmetros inovadores destinados a solucionarem as redes de 

conflitos e contradições que proliferam na realidade global devido a hibridez dos espaços 

políticos. 

Assistimos, nos dias atuais, a materialização de uma “teia de incidência de poderes 

sobre os sujeitos concretos que os limitam, os constrangem, os dirigem, os isolam, os 

disciplinam e os controlam, sem que o poder do direito se dê conta disso” (FONSECA, 2004, 

p. 279), situação que se revela na crise paradigmática da contemporaneidade, causada, 

sobretudo, pela globalização dos processos de exclusão, pelos novos mecanismos de 

dominação emergentes das ações globais hegemônicas nas realidades nacionais, pelo 

acirramento, ainda que camuflado, da luta de classes, e pela tensão dialética histórica entre 

centro e periferia. 

A sujeição dos indivíduos a esse novo momento material da política tem pretensão 

universalista, no entanto, tal circunstância não é suficiente para superar a forte resistência 



encontrada nas realidades locais, decorrente da impossibilidade dos governantes de 

executarem ações propostas pelo ‘capitalismo central’ nas regiões periféricas, graças às 

discrepâncias tecnológicas, estruturais e valorativas, e da crescente repressão e exclusão da 

cidadania da esfera política comunitária, detectada durante o processo de adequação aos 

princípios hegemônicos. 

A conflituosidade exsurgente desse processo “permite o surgimento de novos sujeitos 

de direitos, com exigência de novos direitos ou novos sistemas jurídicos que venham 

assegurar (também instrumentalmente) a transformação político material na ordem formal” 

(LUDWING, 2004, p. 316), enquadrados num ordenamento aberto que admite interpretações 

diversificadas e decisões políticas contestáveis porque sempre manipuladas com o intuito de 

tornar preponderante um determinado projeto político. 

Centrada no individualismo, essa nova versão dos direitos não se identifica com a idéia 

de participação social, mas com uma realidade em que a cooperação comunitária é manejada 

para satisfazer interesses pessoais, mesmo que para tanto seja necessário desprezar laços 

sociais, e manter irresolutos os conflitos, antagonismos, divisões e incompletudes presentes 

em qualquer sistema democrático (KOZICKI, 2004, p. 344). Talha-se a idéia do cidadão 

cosmopolita indiferente aos direitos territorializados, porém habilitado para “se valer dos seus 

direitos liberais e apelar para os tribunais transnacionais para defender seus direitos 

individuais” (CHUEIRI, 2004, p. 374), quando violados. 

 

 

 

 

 

 



2. SOBRE A SOBERANIA COMO ATRIBUTO DO PODER 

 

2.1. Da Construção de um Conceito. 

 

Não ambicionamos rumar em direção à etimologia das palavras, acreditamos que os 

vocábulos nada mais são do que expressões finitas e palpáveis de sentimentos e idéias, 

historicamente construídos e reatualizados. As mutações morfológicas das palavras, por mais 

radicais que sejam, não têm o condão de penetrar nos sentidos originais das concepções que 

incorporam. 

Pouco importa saber se o termo soberania foi gerado no medievo, ou mesmo em qual 

época lhe foi atribuído o significado que revela a acepção imemorial de um poder que a todos 

suplanta. Interessa perquirir se a formatação ideológica que a modernidade lhe conferiu, 

reflete a certeza mitológica que acompanha os homens desde a sua origem ou criação, de que 

estão atados a uma força suprema que sacraliza a sociedade, enquanto ente coletivo, e a 

qualifica como estrutura dotada de poderes quase divinos. 

Palavra com sentido, o termo soberania incorporou a significação da autoridade, da 

dominação, do império, da majestade, da superioridade, da supremacia e da potestade, que 

qualificam o poder do Estado como expressão do coletivo, dotando-o de autodeterminação e 

força coativa suprema, que o habilita a exigir obediência dos particulares que compõem a 

coletividade, a não reconhecer poder que pretenda ser superior, e a autolimitar-se impondo “a 

si próprio, obrigações, reservas e compromissos” (FERNANDES, 2004, p. 50). 

Tal conotação recebe ajustes quando exposta à realidade comunitária supranacional, 

onde, além dos interesses individuais, concorrem as pretensões de outros entes estatais e não 

estatais, mas com estrutura e autuação de abrangência internacional, e não há espaço para 

idéia de subordinação e superioridade esboçada para alicerçar a supremacia estatal interna. 



Evidencia-se um significado que valoriza a autolimitação matizada na necessidade de 

conferir às relações entre Estados o sentido de coordenação, de igualdade política e jurídica, 

de observância e acatamento das peculiaridades sociais, culturais e políticas e econômicas de 

cada nação. Mitifica-se, novamente, o qualificativo do poder para encobrir a absolutização da 

soberania dos Estados desenvolvidos, em detrimento daqueles taxados como 

subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e o reaparecimento do colonialismo no cenário 

mundial. 

Ao sairmos do virtual despertamos para uma acepção de soberania externa aproximada 

da construção kelseniana, modificada pelo modelo integracionista e intervencionista da 

atualidade, mas consentânea com a noção de retorno à origem, de revisitação do embate entre 

o bem e o mal, o fraco e o forte, o subjugado e o dominador, e entre Estados economicamente 

eficazes e aqueles acostumados à dependência e à subserviência. 

Prevalece o projeto de divórcio entre as idéias de soberania e de poder estatal, 

extraindo-se, da primeira, a essencialidade na identificação do coletivo como ente autônomo e 

independente, para proporcionar o realce de elementos pré-conceituais, vocacionados à 

sustentação de concepções que pendem para demonstração da soberania como instituto 

relativizado, suscetível às adaptações econômicas, culturais e sociais, e sujeito a supressões 

casuísticas, transitórias ou definitivas. Admite-se a construção de uma ideologia que permite a 

convivência e subsistência de Estados soberanos e Estados desprovidos de soberania e de 

força determinante, como instrumento oculto de reatualização do colonialismo e da 

dominação. 

 Reduzida ao reflexo restrito das interações de poder, entre o Estado e os partícipes do 

enlace político que o concebeu, a idéia de soberania perdeu o furor que o próprio termo 

incorpora, os predicados que integram a sua estrutura semântica são matizados com 



intensidades abrandadas, para referenciarem apenas as estreitas veredas das relações intestinas 

entre o coletivo e o exclusivamente particular. 

Todas as demais conexões de interesses que não toquem ou tangenciem essa moldura 

imaginária, mesmo se formatadas no território de abrangência do poder do Estado, são 

excluídas dessa concepção de soberania, e são vinculadas à idéia de supremacia que ampara o 

projeto global de unificação. Nessa senda de poucos atalhos, delinear a aderência a um espaço 

físico delimitado e exclusivo, como pressuposto necessário à ideação da soberania, torna-se 

contingente e inconcluso. 

A soberania não mais pode ser jungida, de forma absoluta, à unidade do poder. Como 

manifestação de uma força suprema, radicada numa comunidade que a reconhece como 

vinculativa e exclusiva, não se sujeita à autoridade de outras sociedades enquanto domínio 

interno consolidado nas relações com os indivíduos, e na capacidade de reger e influir nas 

condutas particulares e nas interações conectadas sob o seu manto. 

Sacralizada a partir de mitos domésticos e tribais, a percepção de poder e de 

supremacia, embora submetida ao constante e interminável processo de reatualização, nunca 

se desvinculou da origem, mesmo quando alargado para o coletivo ou enclausurado em um 

governante. Por mais extensas que tenham sido as metamorfoses de sentido e de significação, 

tal processo é marcado pela nota de retorno ao princípio, de volta ao começo. A idéia de 

soberania, mais do que nunca, se depara com a ambigüidade em si atada, desde os seus 

primórdios, de regressar ao doméstico ou expandir-se rumo à unificação. A humanidade há 

muito vem tentando resolver essa dubiedade, não raro à custa de extermínio e guerras. 

Qual o objetivo de conceber a soberania a partir dos qualificativos de unidade, 

inseparabilidade, intransferibilidade, singularidade, atualidade e limitação, senão domesticá-

lo, confinando-o numa realidade territorial circunscrita ao espaço onde as manifestações 

diretas e indiretas de poder são reduzidas às relações intestinas entre o particular e o coletivo. 



No orbe, tais predicativos são revestidos com significados amplos que os libertam dos 

grilhões que os aprisionam aos particularismos internos. As interações globais que perpassam 

territórios, não permitem a subsistência da idéia de unidade e exclusividade do exercício do 

poder, antes anunciam o compartilhamento. 

Somente na perspectiva interna, especificamente na dimensão onde se situam as amarras 

do coletivo no seio popular, é que se perfaz a construção de uma soberania em sentido pleno. 

É nesse substrato que se pode afirmar a indivisibilidade do poder, nele, o Estado plenifica a 

soberania como qualificativo essencial à existência da comunidade, como estrutura de poder 

capaz de reagir às investidas de outras coletividades. 

Nesse núcleo intocável e protegido das pressões externas, também é vedado falar-se em 

alienação de poder, em dependência ou qualquer modalidade de sujeição às manifestações de 

vontade, igualmente soberanas, de outros entes, exceto de certas instituições internas, 

delegatárias de funções estatais, vinculadas a determinados fins, fixados pelo Estado que se 

mantém na titularidade do exercício do poder. 

Ao lado desses atributos afetos ao âmago da idéia de soberania como expressão interna 

de poder, os qualificativos da originalidade, da imprescritibilidade e da limitação servem tanto 

à sua perspectiva interna, nas versões lata ou estrita, como à sua significação externa e 

internacional. 

Como força impositiva, a soberania mantém-se atual, não se fragiliza, nem desaparece 

com o passar do tempo. A percepção do poder é uma constante em qualquer substrato que a 

encerre, não prescindindo de qualquer situação fática para se materializar. Fortaleza originária 

que é não encontra fundamento na singularidade jurídica e política de outros ordenamentos. 

Enquanto predicado da autoridade interna, é validada pela unidade do sentimento de 

pertinência que qualifica a comunidade como coletividade política institucionalizada, 

enquanto característica da potência externa encontra validez na ideação de interesses 



supranacionais capazes de eclipsar os particularismos domésticos estatais, e de conferir à 

sociedade internacional distinção na coordenação suprema das políticas e das relações 

jurídicas de relevância mundial. 

Potestade não se traduz por ilimitabilidade. Expressão do poder, a soberania só é 

absoluta quando qualifica o mais proeminente, e incorpora a capacidade de autodeterminação 

como mecanismo de repulsa à assimilação ou aceitação de imposições estranhas à ordem 

jurídica interna, instituída para regular a diversidade intestina da comunidade. 

Esse potentado não resiste às limitações impostas pelo poder constituído, com o fito de 

viabilizar a governabilidade e o intercâmbio com outros atores da cena mundial, nem às 

pressões intervencionistas e integracionistas das entidades supranacionais, fundadas numa 

potestade qualificada pelo desprendimento das amarras espaciais ou territoriais, e pela 

possibilidade de ser repartida e transferida para instituições ou organismos comunitários, ou 

até mesmo para coletividades de Estados. 

Tal visão bidimensional e antitética da soberania como atributo do poder que ora se 

expressa como autoridade absoluta, quando aflora contida no restrito universo estatal 

‘doméstico’, ora se exprime com força relativa, sujeita às contingências emergentes da 

amplitude das interações sobre as quais incide, não a caracteriza como acidente histórico 

“válido apenas para determinado momento da existência espaço-temporal humana” 

(FERNANDES, 2004, p. 59), como pretendem jurisconsultos do gabarito de Jellinek. 

A percepção de um poder, sagrado ou laico, que se sobrepõe, afeta e manipula as 

vontades humanas, se confunde com o próprio despertar do homem para a coletividade, 

entretanto, a identificação desse poder como atributo indispensável à instituição e 

personificação de uma estrutura orgânica coletiva, capaz de se justapor aos interesses 

individuais, de autodeterminar-se e de refutar poderes outros que pretendam ser superiores, é 

produto do processo de reformulação que continuamente afeta a idéia de supremacia. 



Defender, na modernidade, o matrimônio entre Estado e soberania, bem como a 

impregnação da nota de indissolubilidade e essencialidade mútua a essa comunhão, configura 

tarefa estéril ante a falibilidade e efemeridade do Estado com organismo político confiável, e 

apto para garantir a realização plena das expectativas da sociedade que o alicerça, e a 

involubilidade mitológica da concepção de soberania que não permite evocá-la como 

imanente a uma estrutura temporal transitória. 

Acreditamos que o enleamento da idéia de soberania com a do poder que predica, e 

deste com o Estado, invenção da coletividade organizada para otimizar a supremacia, conduz 

à equivocada tese da concepção gemelar da soberania e do Estado, supostamente fecundados 

no alvorecer da modernidade. 

 

2.2. Da Teorização das Concepções. 

 

Negar credibilidade e consistência às manifestações de poder encetadas na antiguidade e 

no medievo reflete distorção perigosa, principalmente porque, considerável parcela das idéias 

políticas da modernidade e a própria idealização de um poder qualificado pela superioridade, 

e da estruturação de organismos centrais com força para impô-lo, radicam dessas longínquas 

épocas. É nessa diretiva que aqueles que concebem o Estado como resultado de um longo 

processo histórico, identificam como sendo seus tipos fundamentais “o do antigo mundo 

oriental, o hebraico, o helênico, o romano, o medieval e o moderno” (ASSUMPÇÃO, 1971, p. 

156).  

A categorização em níveis de autonomia, da diversidade associativa humana, presente 

na lógica aristotélica, que atribuía à ‘polis’ gradação suprema, auto-suficiência em relação aos 

demais grupos e perfeita capacidade de assegurar a realização individual dos cidadãos, já 

incorporava um sentimento político que orientava a necessidade de ideação de formas 



superiores perfeitas, aptas para viabilizarem a consecução dos objetivos pretendidos e 

almejados pelas formas inferiores. 

Edificada sobre um regime finalístico e de supremacia autárquica, a cidade grega foi 

precursora da concepção de corpo coletivo governado por normas que, naquele tempo, 

configuravam princípios eternos emanados da natureza, ou norteados pela idéia de justiça. 

Evidente que não se pode vestir a ‘Cidade-Estado’ grega, organizada sob um modelo 

autárquico, com a mesma roupagem e adereços da complexa entidade estatal edificada na 

modernidade. Por outro lado, não se deve olvidar que mesmo nessa estreita realidade, 

caracterizada pela conotação doméstica do poder e pelas aguerridas lutas pela sobrevivência, 

já se divisava, com feições marcantes, o exercício da autoridade voltada à autodeterminação e 

ao rechaçamento das ingerências e das tentativas de usurpação patrocinadas por comunidades 

estranhas, e à consecução dos objetivos eleitos pela sociedade. 

Havia notória preocupação com a garantia da liberdade individual e com a 

mercantilização das relações societárias internas e externas, que encetavam a desenvoltura dos 

hábitos de ganância e deslealdade, impulsionados pelo decréscimo das virtudes decorrente do 

assoberbamento das riquezas. A emancipação do grupo como associação política dava-se com 

a aquisição de poder suficiente para garantir aos cidadãos a satisfação das suas necessidades. 

Esse poder era engendrado pelo governo, que poderia forjá-lo em prol do bem comum ou em 

benefício de interesses particulares, observadas as fronteiras da cidade, vista como 

agrupamento autônomo. A idéia de supremacia aperfeiçoava-se, em proporções reduzidas, 

como atributo do poder que emancipava a cidade, e fortalecia o governante enquanto gestor 

dos mecanismos de realização dos anseios sociais, e defensor das fronteiras citadinas contra 

os ataques externos. 

Caminho idêntico se perfaz quando analisamos a construção social e política do Império 

Romano. O servilismo e o expansionismo que o caracterizavam, não tiveram o condão de 



desfigurar a intrincada rede de especificidades que o demonstravam como realidade ordenada, 

dotada de poder e de capacidade para autodeterminar-se, apta para conferir cidadania romana 

aos assimilados, e impor sua cultura e seu corpo normativo aos nativos e às sociedades 

incorporadas. A supremacia do poder no Império Romano reatualizava o retorno ao mito da 

constituição de uma comunidade universal, frequentemente revisitada em nossos dias. 

Em Roma, a imagem de um Estado soberano não era bem definida, muito embora as 

formas de manifestação de poder no império, visualizadas numa realidade complexa, 

harmônica e interativa entre magistrado, cidadão e senado, denotassem a imanência da 

aceitação da autoridade de uma força emanada da ordem jurídica, recepcionada como 

permanente e inabalável, e a atribuição do caráter divino ao governante sugerisse sua 

entronização em patamar inatingível pelas leis dos mortais, não se evidenciava um juízo 

perceptível do divórcio entre coletividade política e governante. 

Contrapondo-se à concreção dessa realidade mitológica, a Igreja estreou no medievo 

estandartizando o sagrado e obnubilando o místico, com base na segurança oferecida a partir 

do cristianismo. O cidadão-indivíduo liberta-se do cidadão-político cedendo espaço ao 

afiançamento da “dualidade corpo/alma, homem/divindade, em que a Igreja detinha o poder 

acerca dos assuntos espirituais, e o Estado, o poder sobre os assuntos seculares” 

(FERNANDES, 2004, p. 76), que desaguou na feudalização do poder alicerçado na 

propriedade. 

O estilhaçamento do homem em duas faces estanques o tornou desimportante e 

fragilizou a instituição povo como substrato da força social. Revigorou-se o qualificativo do 

poder diluindo-o entre a dimensão temporal e a potência eclesiástica, entretanto, tal 

fragmentação, igualmente detectada nas diversas órbitas que integravam as estruturas 

mundana e divina, não desqualificou a supremacia como razão fundante da autodeterminação 

das comunidades e da capacidade coercitiva dos governantes de perseguirem a obediência dos 



vassalos/particulares sob o seu mando, ou a subserviência dos fiéis aos disciplinamentos 

canônicos. 

A contaminação eclesiástica da política, no medievo, facilitou a construção 

‘cristocêntrica’ do poder equiparadora do monarca a um ‘Deus-homem’, idéia que foi 

paulatinamente reformulada para estruturar a noção de interdependência dos ordenamentos da 

Igreja e do Império, harmonizados a partir da identidade sagrada originária. O conflito entre a 

autoridade papal e o império, deflagrado pela luta das investiduras, marcou o distanciamento 

entre o poder temporal e a autoridade secular, no embate, o Estado foi satanizado para 

justificar a supremacia imperial do Pontífice Romano, doutrina que foi refutada pelos 

idealizadores da autonomia do poder secular, com base na divinização do soberano. 

Alicerçado no misticismo, o medievo não ofereceu suporte à visão de Marsílio de Pádua 

que, à época, já defendia a assimilação da Igreja pelo Estado, prevaleceu a alegoria divina do 

poder visualizado como delegação direta de Deus ao governante, sem qualquer intermediação 

do Vigário de Roma. No imaginário da política incrustra-se a idéia de plenificação do poder 

soberano, mas submisso a limitações jurídicas fixadas numa lei natural que se sobrepunha ao 

direito positivo. A concepção de Estado como construída pelos modernos era estranha aos 

medievais. 

A idealização de uma soberania popular como prerrogativa do povo (romano) de 

atribuir poder de império ao governante, estruturava-se ora numa perspectiva que maquiava a 

‘potestas’ como concessão interina, delimitada e revogável, ora como transferência definitiva, 

subsistindo, em qualquer dessas perspectivas, o direito de resistência. Tratava-se de uma 

expectativa dualista, consentânea com o projeto orgânico voltado à entronização da 

comunidade como um ‘corpo místico’ encabeçado por um governante divino, diverso do 

aparato que a concebia como conjunto moral e político.  



Eternizado à semelhança da Igreja, o ‘Estado medieval’ distinguia-se da universalidade 

imaginada como característica essencial à formação da ficção que viabiliza a equiparação 

jurídica de um grupo plural de indivíduos a uma pessoa capaz de assumir obrigações e 

titularizar direitos. 

Da disputa da supremacia entre o povo e o monarca, resultava a sua alienação a um 

sujeito visível, e não a uma entidade ficta. Somente com a secularização do mito do soberano 

como incorporador de duas dimensões, uma palpável e tangível e outra transcendental e 

intangível, imaginou-se a personificação do Estado como ficção, permitindo a identificação 

do lado público e da face privada do soberano, confundida aquela com a própria ‘república’ 

transmissível por sucessão. Nesse tempo formou-se o conceito de soberania externa como 

aptidão da coletividade de recusar submissão ao império de outros Estados. 

A concepção Bodiniana de soberania como qualificativo ‘absoluto e perpétuo’ do poder, 

reformulou a idéia medieval que a colava numa realidade estanque, delimitada e partilhável. 

A vinculação a parâmetros legais é repudiada, sob o fundamento de que o detentor do poder 

não pode se submeter aos próprios comandos que edita, sendo razoável a violação de 

preceitos por imposição do interesse público. Essa potestade, titularizada ora pelo príncipe, 

nos regimes monárquicos, ora pelo povo, nas democracias, não se conformava como força 

absoluta, por ser exercida em observância às diretrizes insertas nas normas divinas e nas leis 

naturais, onde se situavam os negócios privados. 

No embate secular em torno da titularidade do poder, Althusius entronizou o povo e 

rechaçou qualquer participação do governante, por entender que a majestade que torna visível 

a soberania é absolutamente inalienável, imprescritível e indivisível, embora também se 

aperfeiçoe limitada aos regramentos naturais e divinos, bem como às normas positivas e 

constitucionais da sociedade, fundadas no consórcio social originário. 



O mercantilismo serviu como ponto crucial para o redimensionamento da dispersão, e 

para a modernização e independência do poder secular identificando-o como único a merecer 

o atributo da soberania. Na sobressalência da burguesia capitalista, foi o monarca quem 

apareceu como veículo patrocinador da idéia de centralização da fortaleza, como pressuposto 

para concretização dos fins almejados pela nova classe. O declínio da Igreja como celeiro de 

uma facção do poder que afetava a vida social, marcou a submissão do cristão à disciplina 

secular. 

Reformado como absoluto, a partir dessa dessacralização e da unificação da produção 

normativa, o agora Estado burguês renasce reclamando a superioridade e a centralidade que 

lhe haviam sido mitigadas. A modernidade legou à humanidade uma reatualização do coletivo 

como estrutura orgânica do poder, seguindo o incansável movimento de retorno à origem 

unificadora, mas com a peculiaridade de ser patrocinada pela burguesia. 

Essa (re)unificação ou (re)centralização do organismo representativo da força 

ordenativa, a absolutizou, mitificando-a como fonte derradeira da produção de normas. O 

monarca fortalecido pelo apoio da burguesia foi deificado, passou a incorporar e a ser 

identificado tanto com o poder, como com o seu qualificativo, sua vontade tornou-se 

paradigma exclusivo da supremacia e da concepção de soberania e, como tal, única a produzir 

direito válido. 

A doutrina do poder no Estado moderno foi, assim, construída sobre o insolúvel 

paradoxo da dessacralização da política pela sacralização do governante. Novamente o 

sagrado apenas mudou de posição. Purgada e repurificada no processo de retorno, a 

concepção de soberania recebeu colorações diversas, sabores e texturas ímpares para se 

adequar a cada movimento histórico. 

Marcada pela dualidade mística, instaurada a partir da sobreposição do poder 

sobrenatural da Igreja ao poder mundano dos governantes, a idéia de soberania quedou 



alicerçada na onipotência da divindade, e o soberano, ora fez-se delegatário de Deus, 

legitimando-se executor do poder originalmente derivado da deidade e, portanto, imune às 

restrições de caráter institucional, ora quis se confundir com o próprio princípio supremo do 

poder, e ora aceitou a intermediação dos homens como retransmissores da potestade, aqui, a 

majestade que impregnava o governante, perdida na complexa dualidade homem/divindade, 

voltou à origem para encontrar na vontade homens, o seu fundamento. 

A modernidade revalorizou os direitos naturais do indivíduo e o recolocou como 

elemento precedente e essencial ao pacto constitutivo da sociedade. Ainda atrelado ao mito 

teológico que informava a filosofia política clássica, Hobbes confeccionou a teoria 

contratualista, jungida à idéia de preexistência de um estado de natureza caótico, 

singularizado pelo conflito de todos contra todos e pelo medo do extermínio, que reatualizou 

os direitos em prerrogativas indispensáveis à autoconservação, submetidas a um poder 

supremo capaz de obstar a eliminação mútua, do qual se originam as leis, formuladas 

consoante a vontade e o critério de justiça do seu detentor, o qual, quer seja um indivíduo, 

como na monarquia, quer seja uma assembléia, como na democracia, ao ser qualificado como 

soberano, incorpora a personalidade jurídica única do Estado e, por força do mandato que lhe 

é outorgado, representa a vontade de cada cidadão, não se sujeitado à qualquer  limitação 

legal ou constitucional.  

Na visão Hobesiana, o direito natural restringe-se à órbita individual e manifesta-se 

como mecanismo de defesa na luta originária. Adepto do contratualismo emergente, esse 

filósofo objetivava negar relevância ao poder espiritual, em troca da restauração e 

reatualização da supremacia humana. Apareceu como um dos maiores representantes do 

voluntarismo, para ele, Estado e soberania eram produtos da volição do homem e constituíam 

peças importantes e indispensáveis à sobrevivência da sociedade. Manifestando vontade 

diante do medo do caos, os homens instituem um órgão coletivo personificado artificialmente, 



denominado Estado, capaz de restringir, coativamente, as liberdades individuais, em prol da 

segurança e da preservação do grupo. Enquanto detentor de um poder supremo, legisla e 

decide de forma absoluta, e só reconhece a liberdade como expressão das limitações 

delineadas nas leis produzidas pelo soberano. 

Na versão de Espinosa, as normas do direito natural transcendem ao indivíduo 

assumindo um caráter divino porque, ao refletirem a força que tonifica a existência e o agir, 

configuram também a potência de Deus. Para ele, o homem só exala poder enquanto partícipe 

do Estado, é na fortaleza do coletivo que os direitos se aperfeiçoam plenamente, por isso os 

indivíduos alienam suas potências e prerrogativas particulares ao Estado, outorga que o faz 

absoluto e soberano, salvo com relação aos pensamentos privados. Os limites ao exercício do 

poder antes de tangenciarem a juridicidade, conformam autolimitação determinada pela 

racionalidade do governante, que se confunde com a razão do Estado, posta em evidência 

como preponderante e desvinculada do direito natural. 

Outra vertente dessa visão pactual trilhou caminho oposto ao sugerido por Hobbes, no 

que tange o bem comum que contamina a concepção de soberania. Amparado no 

individualismo, o liberal John Locke via na estruturação do Estado o objetivo primordial de 

assegurar as prerrogativas individuais, como forma de proteger e conservar o bem social. Um 

estado de natureza igualitário e pacífico, fragilizado pelos embates surgidos na proteção dos 

patrimônios individualizados, viabilizaria a construção de uma estrutura que suplanta a 

situação originária, mediante a celebração de um acordo constitutivo de um corpo político.  

Em contraposição à liberdade natural, fala-se, então, em liberdade social como 

expressão da consentida limitação às normas, exclusivamente emanadas do poder de legislar 

confiado ao político. A renúncia às prerrogativas naturais é colocada como pressuposta à 

politização da comunidade e à instituição de um governo capaz de garantir, com base nas leis, 

a segurança, a liberdade e a propriedade. A percepção da supremacia do poder atrela-se à 



consecução destes fins, e a um sistema interno de contenção de abusos baseado na diluição do 

seu exercício por órgãos distintos. 

Essa idéia culminou na teoria da tripartição tecida por Montesquieu, para quem as 

funções legislativa, executiva e judiciária representariam facetas distintas da emanação do 

poder, ao qual somente se poderia predicar de soberano quando o desempenho de tais funções 

fosse harmonioso e equilibrado. 

Revisitando a temática da soberania popular, Rousseau desenvolve o seu pensamento 

fincado no estado de natureza Hobesiano, não como problema a ser extirpado, mas como 

objetivo a ser alcançado. Na sua perspectiva, somente numa realidade natural libertadora é 

que a bondade humana se perfaz, e que as mazelas da sociedade são curadas. É o contrato 

social celebrado pelos indivíduos que alicerça o Estado impondo aos pactuantes a submissão 

às leis, permitindo-lhes, em contrapartida, participarem do processo de positivação das 

normas e, assim, resguardarem a liberdade pessoal, desde que não afligida a vontade geral que 

informa a própria soberania. O poder é exercido em prol dos súditos e a sua supremacia é 

inserida no ordenamento por refletir a vontade de todos, e como tal, não pode ser transferida, 

partilhada, representada ou tolhida. 

Idealizando a sociedade como produto de uma convenção impulsionada pelo instinto de 

conservação que habita a natureza humana, em razão do qual o homem abdica da liberdade 

natural para adquirir liberdade civil, delimitada pela vontade geral, Rousseau apreendeu a 

soberania como poder universal e absoluto, conferido ao coletivo quando da formatação do 

pacto social, viabilizando a imposição aos indivíduos partícipes da convenção, das condutas 

eleitas como adequadas ao interesse comum.  

Na sua percepção, ato de soberania é ato autêntico de vontade geral, que obriga e 

favorece igualmente todos os cidadãos (ROUSSEAU, 2000, p. 75). Solidificou, com esta 



compreensão, a idéia de soberania popular como força radicada em todos os integrantes da 

comunidade, também partícipes da formação da vontade política. 

Caminhando pelas dormentes fincadas por Rousseau, Kant demonstrou o caráter fictício 

da soberania ao elegê-la como alegoria da razão que orienta o governante, mas não o limita 

nem o legitima. Mesmo como postulado da razão, formata-se e origina-se da vontade coletiva, 

revelada no desempenho da função legislativa. Enquanto força delegada ao príncipe, não 

encontra fronteiras senão na sua consciência, em conseqüência, é vedado ao povo que a 

delegou recusar-se à submissão. A seu turno, o soberano, por se posicionar acima da lei, está 

isento de obrigações para com os súditos, sujeitando-se apenas aos limites impostos pela 

racionalidade interior. No Estado constitucional kantiano não há um indivíduo retentor da 

autoridade superior, mas titulares de poderes resignados a atribuições específicas, o soberano 

é entidade abstrata que se faz suprema por força da razão. 

Refutando a opinião de que a invenção do Estado funda-se na idéia de satisfação de 

interesses, defendeu que a instituição desse corpo político civil, está arraigada na exigência 

moral de conferir efetividade às leis naturais, de forma justa. Na transição do estado de 

natureza para o estado civil, o povo abjura a liberdade natural para se sujeitar aos limites 

impostos à moldura legal, produto de sua vontade legislativa. É ao poder que encerra essa 

vontade, que se confere o qualificativo de soberano, o qual deve ser exercido de forma a 

complementar a desenvoltura dos poderes executivo e judicial. 

O equilíbrio mantido pela soberania, no âmbito das relações internas, não se reproduz 

na imagem delineada pelo filósofo para as interações entre Estados, onde a litigiosidade 

impera em razão da tendência à subordinação à vontade soberana do mais forte, situação que 

somente pode ser evitada com a celebração de um pacto internacional “através do qual eles se 

comprometessem a fundar uma federação, não presumindo nenhum poder supremo, mas 



apenas colaboração mútua” (FERNANDES, 2004, p. 116). Uma convivência pacífica 

perpétua somente seria aperfeiçoada com a concretização, embora simbólica, dessa união. 

Também sobre os trilhos assentados por Rousseau, Fichte reconstrói a noção de 

soberania popular, para estruturar um direito constitucional com força obrigatória para todos. 

Aceita a partilha do poder e sua transferência para o governante, sem que seja atingido o 

direito de resistência popular contra os eleitos que malferirem a vontade geral, gravada na 

constituição. A soberania, nessa variante, transita entre o monarca e o povo, dependendo da 

cadência constitucional dos atos de poder, mantém-se incorporada ao governante enquanto 

atue conforme a lei, porém dele desencarna para reencarnar no povo, quando a ilegalidade 

impuser a abolição do ato de autoridade, mediante manifestação de todos.  

A germanização da doutrina do poder impulsionou o surgimento de correntes positivas, 

dentre as quais a preconizada por Jellinek, que repudiam o imaginário jusnaturalista orgânico 

direcionado a atribuir o poder soberano a pessoas ou órgãos estatais. A nova tendência 

entronizou o Estado, sujeito intangível e ideal, na posição de depositário exclusivo e pleno da 

potestade, relegando a sociedade e os órgãos estatais à categoria de simples canais ou 

mecanismos de expressão e de realização do poder. Em resposta à tensão fronteiriça entre 

Estado e Direito, esboçou-se a idéia de autolimitação como capacidade do titular do poder 

supremo de posicionar-se juridicamente, de impor deveres a si mesmo e de organizar-se em 

consonância com os parâmetros legalmente estabelecidos. 

Para esta torrente formalista, antecessora do kelsenianismo, a soberania não é o 

elemento caracterizador do Estado, tal distinção é atribuída ao poder de domínio, interpretado 

como capacidade de emitir comandos com força vinculante, e de exigir coativamente a 

observância dos mesmos. O qualificativo da soberania refere-se tão-só a aptidão do Estado 

para recusar autoridade superior com prerrogativa de emitir ordens que o obriguem, é nesse 

sentido, aliás, que se fala da sua natureza absoluta e indivisível. 



Fiel ao positivismo exsurgente, e apostando suplantar a estrutura dualista na qual o 

Estado figurava como celeiro qualificado da potência, e o Direito como mecanismo de 

limitação das suas formas de expressão, Krabbe inverteu a posição da soberania ao alimentar 

a idéia de que, na alegoria política, é o Direito, e não o Estado, que por ela deve ser 

qualificado. Formulou um novo dualismo no qual o Estado, apesar de elaborar e efetivar o 

Direito, a ele está submisso enquanto desempenha funções executivas de aplicação e 

realização das normas, mas não se vincula a tal domínio ao exercer a função criadora de 

normas. 

Diferente foi o rumo eleito por Hegel ao identificar o Estado como titular do poder 

soberano, e lugar comum onde os interesses individuais são absorvidos pelo interesse geral, 

perspectiva que viabilizou a visibilidade das doutrinas normativistas construídas com base na 

percepção do Estado como emanador de regramentos. 

Contudo, a percepção da idéia de soberania e dos problemas que a atingem, 

impulsionados pelos novos paradigmas forjados a partir da remodelagem da estrutura estatal, 

num mundo desprovido de fronteiras factíveis, passa, em nossos dias, acima de tudo, pelo 

antagonismo que tempera a relação entre norma e decisão, institutos que foram eleitos como 

objetos de manipulação por Kelsen e Schmitt para formularem suas doutrinas. Enquanto o 

primeiro, na sua ânsia formalista tentou, obstinadamente, abolir a concepção de soberania, o 

segundo, a defendia aguerridamente. 

A visão Kelseniana da soberania como atributo de validez da ordem jurídica estatal, não 

foge desses lineamentos. Na esteira da sua teoria, o ordenamento do Estado, por não derivar 

de outro sistema normativo é soberano, como também o é o próprio poder estatal, mas essa 

supremacia só prepondera em grau absoluto com relação aos indivíduos e grupos que o 

compõem, vez que, no âmbito do direito internacional, ela é relativizada pela superioridade da 

lei internacional. Para ele, os Estados somente podem ser visualizados como “soberanos na 



medida em que não exista Direito Internacional ou que não se suponha a sua existência” 

(KELSEN, 1998, p. 526). 

Argumentando que todas as mutações históricas do conceito de soberania serviram 

apenas para sustentar oportunismos políticos, propõe o seu abandono. Ressuscitando a 

concepção de império como coletividade jurídica superior, desloca o significado de soberania 

para a órbita do ordenamento jurídico internacional para refutar as teorias que a visualizam 

como predicado ora do Estado, ora de indivíduos. Fincando a sua doutrina na tradição 

positivista do seu tempo, que já concebia o direito como norma, e na aventura kantiana da 

oposição essencial entre ‘ser’ e ‘dever-ser’, destaca que a soberania só serviria de rótulo ao 

Estado quando categorizada como ‘ordem jurídica suprema’, na qual o alicerce da potência 

consubstancia-se numa ‘proposição jurídica originária’ hábil para transformar comandos 

particulares em regramentos impessoais, identificar o depositário da autoridade e a fórmula de 

exercício da potestade.  

Resvala, assim, imperiosa a construção de uma nova ficção a partir da extirpação dos 

juízos de valor, e do banimento da tensão histórica resultante da intermitente limitação do 

Estado pelo direito, e estruturada na irrecusável unidade e ‘confusão’ de identidades entre 

ambos, a ponto de todos os eventos aperfeiçoados pelo Estado serem legitimados, delineados, 

especificados e disciplinados por normas jurídicas. Nesse panorama, não mais cabe falar em 

soberania como poder desprovido de fronteiras, por mais ilimitado que se afigure, constituirá 

sempre um poder jurídico que exige validação por uma norma originária pressuposta. 

Reatualizado como ordem jurídica, o Estado é despersonalizado e a soberania é 

apontada como atributo do ordenamento e do corpo coletivo por ele constituído, porém, 

quando atua como pessoa jurídica fictícia, subordinada ao arcabouço normativo, essa 

potestade desaparece. A tese Jellinekiana de autolimitação do Estado perde consistência em 

decorrência da extirpação da visão dualista que identificava a ordem jurídica como fruto de 



um poder preexistente e que a ela se resigna espontaneamente. A unificação proposta por 

Kelsen sinaliza o Estado como inventor do ordenamento, mediante a movimentação de uma 

engrenagem na qual o direito regula a sua própria produção, inclusive com a imputação ao 

corpo político dos atos de criação de normas, praticados pelos seus integrantes. 

No processo de ‘imputação normativa’ o Estado personifica, plenamente, o 

ordenamento jurídico, ao passo que as demais pessoas físicas e jurídicas representam parcelas 

do mesmo, é por isso que a vontade do Estado incorpora a pedra angular de todo o sistema de 

validação da ordem jurídica. Embora esteja a ela submisso, só adquire aptidão para hastear o 

qualificativo de soberano quando a ordem personificada “possa ser apresentada como uma 

ordem suprema, cuja validade não é suscetível de ulterior fundamentação, ao contrário das 

ordens jurídicas parciais, delegadas da ordem jurídica superior” (SOLON, 1997, p. 57).  

Fugindo da convicção arraigada nos primeiros positivistas de que a normatividade 

dimanaria da realidade, Kelsen atribui a uma norma fundamental não positiva, hipotética ou 

pressuposta, o qualificativo de baldrame de validade do ordenamento jurídico. O direito é 

estruturado, hierarquicamente, em diversos níveis de normas disciplinadoras de condutas, e 

dos atos e mecanismos de efetivação dos comandos. A ordem jurídica será soberana quando 

restar viável a convicção de que todas as regras positivadas se originaram de uma norma 

superior, não derivada de outra norma. O que impregna uma regra de positividade é a sua 

pertinência ao ordenamento, em conformidade com os parâmetros do preceito fundamental, o 

mesmo que atribui supremacia à ordem jurídica em detrimento dos regramentos éticos e 

políticos aos quais não se vincula nem se subordina. 

Debruçando-se sobre as implicações das interações entre a ordem jurídica interna e a 

internacional, para professar a pretensa unidade entre ambas, Kelsen demonstra-se partidário 

da ‘soberania’ do direito internacional, destaca a tensão que a incompatibiliza com o dogma 



da supremacia do ordenamento estatal, e aponta a inconsistência desta na coletividade jurídica 

global, para onde é deslocado o seu fundamento de validez. 

Na sua versão do primado do direito internacional divisa a possibilidade de ser 

alcançada a formatação de um Estado mundial a partir da constituição gradual de federações 

sucessivas, e não por meio da expansão imperialista da “soberania de um único Estado à custa 

da soberania dos outros” (KELSEN & CAMPAGNOLO, 2002, p. 61).  

Os comandos normativos ultrapassam as fronteiras com a finalidade de supedanearem a 

comunidade mundial congregada sob o manto do direito internacional, e são unificados com 

base numa hipotética moral suprema pacificadora. Para Kelsen esta é a única premissa 

possível porque, uma construção inversa, voltada à primazia do direito estatal sobre o 

internacional, conduz ao imperialismo, assim como uma visão consistente na idéia de 

coexistência de ambas, igualmente válidas e supremas, fragiliza a ‘unidade dos sistemas 

normativos’, bem como materializa e relativiza o próprio conceito de soberania como força 

superior absoluta. 

Na versão Kelseniana, postular a prevalência do direito nacional implica na aceitação do 

caráter originário e superior da ordem jurídica estatal, no assentimento da sua aptidão para 

validar as normas de direito internacional incidentes nas relações externas, e na sua 

capacidade de determinar-se quanto à existência jurídica dos outros Estados, ao passo que a 

orientação diversa, dirigida à pressuposição do direito internacional como sistema supremo, 

viabiliza a identificação de uma norma hábil a servir de base para estabelecer a validade e a 

continuidade dos Estados, independentemente das modificações das suas cartas 

constitucionais. Nessa construção, não há espaço para se falar em soberania no quadro 

político deflagrado pelo paradigma federalista, que sugere o congresso de Estados 

desprovidos total ou parcialmente de poder soberano, numa federação. 



Visualizado como estrutura jurídica arrimada na partilha de competências entre um ente 

central, com poder em todo território, e organismos com atribuições regionalizadas, 

habilitados para participarem da atividade leginferante principal, o Estado federado não se 

ressente com o enigma da relativização da hegemonia, mas com o problema da 

‘descentralização normativa’, até mesmo porque, a delegação de competências aos Estados-

membros não macula, nem descaracteriza a supremacia da federação, com relação aos seus 

integrantes, e, sendo alicerçada na ordem jurídica total, é esta que a vincula e lhe concede o 

status de soberana. 

A seu turno, deixando de exaltar a idéia de potentado e dominação que identifica o 

poder enquanto soberano, Carl Schmitt o qualificou como capacidade de decidir situações 

excepcionais não atingidas pelo Direito posto, sem observar os limites delineados pelo 

ordenamento em vigor. 

Elegendo rota diametralmente oposta à trilhada por Hans Kelsen, idealiza a soberania 

como predicado daquele que decide sobre o estado de exceção. Ergue a doutrina decisionista 

tentando identificar, entre os clássicos, àqueles que seguiam esta linha de entendimento. 

Destaca que nas versões herdadas da modernidade o soberano sempre foi identificado como 

aquele que se ocupa das decisões cruciais para a coletividade. Em Hobbes, o decisionismo foi 

patenteado pela idéia de que a qualidade de soberano somente afeta aquele que emite decisões 

capazes de ordenar e instaurar segurança, no espaço caótico dominado pelo medo do estado 

de natureza, e que impõe obediência aos seus comandos. 

Arraigado numa percepção ‘teológico-política’ do Estado, Schmitt não acreditava que a 

secularização havia dessacralizado, por completo, o poder, porque a transcendência da força 

política, professada por séculos pela Igreja, a quem durante anos coube a última decisão, no 

seu entender, teria sido reatualizada, e, portanto, permanecido subliminarmente no embate 

político. Lançou-se contra o positivismo jurídico guerreando a formulação kelseniana sobre 



soberania, por não acreditar no divórcio irreparável entre a ordem jurídica e a realidade 

sociológica que informa o Estado, e não crer numa ordem encabeçada por autoridade anônima 

e formalista. 

Professa que na expressão da teoria política, apesar da tendência espiritual ao 

neutralismo decorrente da tecnicização das formas de solucionar os problemas sociais, 

políticos e jurídicos, persiste a necessidade de estabelecer critérios para identificar a bondade 

ou a maldade natural do ser humano, porque é a posição dos homens nas relações coletivas 

que permite delinear os sistemas autoritários, anarquistas e liberais.  

Ao ser maquiado como ambiente de experimentação e de projeção dos sentimentos, o 

Estado passa a ser visualizado como cenário de constante embate entre homens e mulheres, 

heróis e malfeitores, nobres e burgueses, citadinos e camponeses, e entre a burguesia e o 

proletariado. Entorpecido por essa interminável tensão, o indivíduo torna-se inepto diante dos 

problemas concretos e, não raro, elege a ‘guerra’ como meio extremo de revelação da política, 

principalmente quando contaminado pelas pretensões imperialistas do corpo coletivo que 

integra. 

A identificação do opositor como ‘inimigo político’, faz parte do agir do ser humano 

enquanto pertencente a uma comunidade organizada em torno de convicções diversas, e que 

oferece possibilidades para uso da violência. Essa violência é paralisada pelo direito num 

processo de neutralização que se conforma, ora como ato político, quando decorre de uma 

decisão que põe termo ao caos e revela o manejo de um ‘grande poder’ capaz de exercer 

controle sobre as disputas coletivas, e, ora como ato de natureza processual, quando 

instrumentalizado como mecanismo legal de composição de conflitos sem afetação política, 

apto a estabelecer uma ‘normalidade da norma’ e não uma ‘normalidade real’ da disputa. 

Como não existe nenhuma regra que incida na desordem, é indispensável o 

estabelecimento de um ordenamento jurídico que crie uma situação normal, contudo, somente 



o soberano é capaz de decidir definitivamente, se esse estado de normalidade é real e efetivo. 

A normalidade tratada por Schmitt é a normalidade política, e não a normativa que, na sua 

percepção, embora determinada por relações de cunho político, é insatisfatória.  

Nos casos de grave crise ou de ausência da ordem jurídica, ao soberano incumbe tomar 

a decisão excepcional, não delimitada por regras, que submete o direito à política e não se 

coaduna com a crença de que a lei é a única fonte de solução para os conflitos humanos. 

Consubstanciado na ‘ordem’, o direito, na versão de Schmitt, é integrado tanto pelas normas e 

tradições históricas, como pelas decisões políticas, ainda que excepcionais. Assim, “se na 

atividade normal das leis a atividade política consiste em criar e manter a paz dentro dos 

próprios limites das normas, na atividade excepcional o objeto é manter a pacificação da 

unidade política” (SAGARBI, 2004, p. 43). 

Na sua concepção, o direito só tem existência concreta onde é possível a conformação 

de decisões pessoais e inatacáveis do soberano, manejadas com o objetivo de superar 

situações excepcionais imensuráveis, desvinculadas da submissão normativa e, portanto, 

absolutas, tendo em vista a circunstancial necessidade de indiferença ao direito, em prol da 

conservação do Estado. Nessa perspectiva, a potestade volta para um sujeito real, porque 

somente o ‘detentor do poder efetivo’ está habilitado a decidir divorciado das normas, no 

Estado de exceção autônomo e determinante. 

O Estado é concebido como unidade política, que antecede e cria a constituição 

mediante decisão que comporta o seu formato e modo de ser, cuja existência não é atribuída a 

conteúdos normativos e justifica-se na prerrogativa de autoconservação. Da concreção do ato 

decisório fundamental garantidor da unidade política, nasce a ‘constituição jurídica’ cuja 

normatividade pressupõe a existência da vontade política criadora, as leis que dela derivam, 

embora constitucionais, não se equiparam às decisões políticas, configuram normas jurídicas 

e, como tal, podem ser revogadas, modificadas, suspensas ou mesmo descumpridas, ao passo 



que a constituição, como ‘decisão política fundamental’, só pode ser afetada ou abolida pelos 

atos políticos do poder supremo.  

Os direitos fundamentais, nesse ponto de vista, são colocados fora da constituição 

porque entendidos como categorias inaptas para edificarem a unidade política estatal, mesmo 

quando inseridos no elenco constitucional passam a integrar a sua parcela apolítica por 

limitarem a atuação do Estado, em prol das liberdades individuais. 

Ao se deparar com os desafios doutrinários decorrentes do surgimento do sistema 

federativo, Schmitt recusa-se a examiná-lo a partir do enfoque da partilha da soberania, por 

visualizá-lo como modelo de dupla existência política, no qual a decisão acerca de certos 

embates incumbe à federação e, a referente a outros, cabe aos Estados-membros, não se 

evidenciando qualquer submissão entre as esferas de poder.  

Mesma construção decisionista foi desenvolvida por Hermann Heller, para quem a 

existência de uma instância decisória universal e suprema é pressuposto essencial para 

manutenção da sociedade como realidade estatal agregadora de vontades plurais. Na sua 

perspectiva, este paradigma não pode se repetir na órbita do ordenamento internacional 

enquanto sistema formalizado pela vontade de Estados soberanos, tendo em vista o caráter 

convencional e a força estatizante que um centro decisório universal representa. 

Insurgindo-se contra a atribuição ao Estado, de um poder qualificado por supremacia, 

Leon Duguit verbera que tal idéia é errônea porque temperada por sentido 

preponderantemente metafísico, inadequado à realidade concreta. Compreendendo soberania 

como ficção, relacionada ao mero poder de fato dos governantes de normatizarem condutas, a 

vincula à idéia de prestação de serviço público e não ao poder de mando, incompatível com a 

convivência internacional entre Estados. Aliás, na sua visão, o “princípio da soberania 

nacional é não só indemonstrado e indemonstrável, mas também inútil” (DUGUIT, 1996, p. 

45). 



Outra corrente concebe a soberania com base numa visão pluralista da sociedade, 

admitindo-a como qualidade absoluta, mas não arbitrária, do poder estatal, tendo em vista a 

concorrência não só dos demais Estados que integram a comunidade internacional, mas 

também de grupos e coletividades constituídas no seio da comunidade estatal, igualmente 

detentores de supremacia no âmbito da sua competência, com relação aos quais os Estados 

exerceriam atividades de coordenação (FERREIRA, 1943, p. 156). 

Na esfera externa, o conceito de soberania deveria ser expurgado porque o Estado seria 

apenas um dos integrantes da sociedade mundial, onde, imaginar supremacia de um em 

relação aos demais, seria incompatível com os interesses da coletividade, e com a diversidade 

que permite a possibilidade de construção de uma estrutura com fortes conotações 

coordenativas, voltada para promoção do bem-estar geral, desvinculada dos limites espaciais 

próprios das soberanias estatais, mas identificada com o reconhecimento de todas as 

coletividades, estatais ou não, nacionais ou supranacionais, como capazes de manifestar 

vontade e de produzir regras. 

É certo, porém, que, a despeito de todas essas formulações, com o pluralismo, a 

tendência de concentração e unificação do poder, que caracteriza o Estado moderno, cede 

lugar à idéia de multiplicidade de centros de poder, onde o paradigma da soberania estatal 

perde consistência, dando azo à construção da concepção de soberania compartilhada como 

alternativa à convivência pacífica de diversos Estados autônomos, em uma mesma 

comunidade supra-estatal, dotada do poder de emitir normas com vigência e validez para 

todos os integrantes do coletivo, principalmente no campo do comércio e da economia. 

 

2.3. Da Identificação da Soberania Externa. 

 



No mundo moderno, o conceito de soberania como elemento da teoria do poder, coloca-

se numa seara bipolar que reflete a inconstância das concepções de superioridade e 

inferioridade normativa, de titularidade do poder, de constituição da autoridade e de 

legitimidade do governo. Continuamos tributários de uma realidade volúvel patrocinada não 

exclusivamente pela bipolarização da filosofia do poder, mas pela dissipação dos interesses, 

pelo pluralismo social e jurídico, e pelas dimensões múltiplas das formas de expressão do 

poder, dilaceradoras da construção histórica da idéia de soberania como qualificativo de um 

poder incondicional no âmbito interno, a partir da sua absolutização no plano externo. 

A incompatibilidade do ideário da soberania com a submissão do poder ao domínio da 

legislação que pretende ser superior, aparece como antinomia resolúvel com a remodelação 

estrutural do Estado e com a reedificação de um ordenamento internacional alicerçado na 

autonomia dos povos e num constitucionalismo mundial mantido por um processo 

democrático de caráter abrangente. 

Objeto de equívocos históricos, o conceito de soberania, não raro, é confundido com a 

noção de ‘potestas superiorem’ quando, em análise mais aprofundada, reporta-se a este como 

predicado “em torno do qual se adensam todos os problemas e aporias da teoria juspositivista 

do direito e do Estado” (FERRAJOLI, 2002, p. 1).  

Destacada, na modernidade, como idéia fundante, de cunho jusnaturalista, da moldagem 

juspositivista do Estado e da Ordem Internacional, a noção de soberania incorporou, no 

âmbito doméstico das nações, a mesma significação do poder que qualifica, cujas nuances 

absolutas dissolveram-se com as limitações impostas pela instituição dos Estados 

Constitucionais e democráticos, sob os auspícios do Direito, ao passo que, na órbita externa, 

ganhou tonalidades marcantes e imperativas, sem, no entanto, ter sido resolvida a contradição 

inflexível mantida entre a potência qualificada, o direito interno e o ordenamento 

internacional, sobretudo, quando submetida ao paradigma de submissão à lei. 



A concepção de ‘soberania externa’ continuou a ser ponderada pela ausência de 

subordinação entre Estados, nas relações recíprocas que mantenham no cenário internacional, 

assim como, pela observância do dever de não interferência nos assuntos internos de cada 

nação. Essa mesma imagem também serviu de suporte à tese de que a soberania deve ser 

concebida como atributo relativo, limitado e circunstancial, sobretudo quando confrontada 

com a ordem supra-estatal, que comporta um conceito mais dúctil e “cambiante, sujeito a 

variações de profundidade e de extensão” (LUPI, 2004, p. 112), pois, quando os espaços do 

exercício da autonomia são normatizados pelo direito internacional, a liberdade de ação 

unilateral é abreviada. 

Esquadrinhando a perspectiva jusnaturalista da ‘origem’ da idéia de soberania, Luigi 

Ferrajoli desenvolve importante ponderação sobre a teorização da concepção de soberania na 

sua dimensão externa, trazendo à luz a contribuição dos fundadores ocidentais do Direito 

Internacional, cujos ensinamentos buscavam fornecer suporte jurídico à conquista, ou invasão, 

do Novo Mundo. 

Traz à baila, a refutação patrocinada por Francisco de Vitória, nas primeiras décadas do 

século XVI, às teses sustentadas pela Espanha visando legitimar a conquista, fundadas na 

construção da idéia de soberania do Império, ao lado do poder supremo da Igreja, com a qual 

fincou as bases do Direito Internacional moderno e da identificação de um conceito de Estado 

como sujeito soberano, livre e independente, integrante de uma ordem mundial, onde se 

subordina ao abrangente ‘ius gentium’. Com esta visão põe-se em rota de colisão com a 

concepção universalista da comunidade mundial assentada no domínio imperial e papal, e 

antecipa a doutrina do Estado de direito enquanto realidade jurídica ordenada. 

Naquele tempo, ao imiscuir-se nos problemas internos dos reis, a Igreja Católica 

“retirava uma parcela da sua soberania. O poder, não obstante tivesse pretensão de ser 

absoluto, era limitado pelo direito natural, pelas leis divinas ou, ainda, pela interferência 



direta” do Papa (SORIANO, 2004, p. 82). Somente com a reforma protestante é que a unidade 

cristã foi quebrada, deflagrando um novo pluralismo religioso que não se coadunava com o 

modelo de Estado confessional, e que minou a idéia de potência divina dos monarcas, abrindo 

caminho à secularização do poder. 

Posicionando o Direito e o Estado num mesmo patamar, Vitória professa a submissão 

dos soberanos às leis, inaugurando a preocupação com a base democrática da autoridade, ao 

afirmar que as leis devem ser promulgadas em benefício do bem comum dos cidadãos, 

entretanto, nas interações com outros Estados, o direito que vincula é o direito das gentes, 

inclusive com força coativa.  

Divisava na sua visão de retorno, a comunidade humana como uma república universal, 

na qual se concretiza o poder de elaborar normas abrangentes a todos. Foi, no entanto, 

precisamente, esta construção de um poder soberano estatal externo que legitimou a 

conquista, e ofereceu fulgor ideológico ao “caráter eurocêntrico do direito internacional, dos 

seus valores colonialistas e até mesmo das suas vocações belicistas” (FERRAJOLI, 2002, p. 

10). 

A questão do fundamento popular do poder soberano foi retomada por Francisco Suarez 

que comungava com a idéia de que o poder de gerir politicamente os homens é prerrogativa 

inerente à coletividade, por conseguinte, a transferência desse poder para qualquer pessoa 

pressupõe a concordância da comunidade que, em qualquer caso, mantém-se com força 

suficientemente apta para revogar o pacto originário.  

O direito internacional confundia-se com a idéia de um disciplinamento natural, 

decorrente da associação espontânea entre os povos, arraigada numa ordem jurídica igualitária 

e fraterna assecuratória das liberdades. A partir dessa concepção maturou-se, notadamente 

com a intervenção de Hugo Grotius e Alberico Gentili, a ideação de um mercado mundial 

unificado mediante a garantia do direito de transitar, de ocupar, e de apoderar-se de terras não 



utilizadas pelos habitantes do Novo Mundo, bem como para elas transferir-se e nelas adquirir 

cidadania.  

Ao lado desses direitos, ditos ‘do homem’, são identificados como ‘direitos-deveres’ 

sagrados dos ‘conquistadores’, o de evangelizar sem óbices, o de repreender gentios, o de 

proteger os conversos dos seus chefes pagãos, podendo substituí-los por soberanos cristãos se 

a maioria dos súbditos ‘aceitarem’ a fé católica, e o direito de impor práticas e convicções por 

intermédio de todos os meios possíveis, inclusive das vias belicosas. Titular exclusivo do 

direito à guerra, o Estado emancipa-se e legitima-se a manejá-lo como mecanismo garantidor 

da efetividade do direito internacional.  

A visão (re)unificadora dos Estados em uma sociedade igualitária, regida pelo direito e 

orientada pelo reconhecimento de direitos naturais, dentre os quais o de evocar a luta, de fato, 

faz parte da construção do mito da soberania estatal externa. Contudo, falar de isonomia entre 

Estados numa realidade impregnada pelo ranço imperialista das potências, avistar 

prerrogativas naturais dos Estados num quadro assimétrico de colonização e conquista dos 

países ou regiões subdesenvolvidas, porque categorizados em mundos subalternos, e conceber 

justiça na intervenção violenta como forma de punir e de tornar efetivas normas de direito 

internacional, contrasta com o panorama comunitário hodierno, porém, a idéia cosmopolita de 

uma comunidade mundial de Estados permanece latente no imaginário internacional, da 

mesma forma que a exploração e a colonização subsistem transmutadas no fenômeno da 

mundialização dos valores ocidentais. 

Remonta ao ‘tempo das Catedrais’ a edificação dos ‘Estados fracassados’, revelados 

como coletividades “cujos aparelhos burocráticos são incapazes de manter continuamente a 

ordem no território sob sua jurisdição” (COSTA, 2004, p. 131), devido ao grau de corrupção 

interna, ao acirramento dos conflitos étnicos e religiosos, à ingerência externa, 

descompromissada, dos Estados hegemônicos e das Organizações Internacionais, e à 



priorização de políticas econômicas e militaristas em detrimento dos programas sociais 

estratégicos. Espoliadas por longo período de dominação e incapacitadas de manterem a 

ordem interna e a integridade territorial, essas Nações tornaram-se carecedoras de poder 

soberano, e foram forçadas a se sujeitarem às medidas interventivas vindas de fora. 

À secularização do poder soberano estatal sucedeu o processo de absolutização da 

expressão do poder, tanto na órbita interna como na externa, consolidando a convicção de 

Estado nacional “como pessoa artificial, fonte exclusiva do direito e, ao mesmo tempo, livre 

do direito” (FERRAJOLI, 2002, p. 17). 

Autonomizado, o direito das gentes liberta-se dos limites morais e teológicos, e das 

amarras que o atrelavam ao direito natural, sua força cogente passa a alicerçar-se no consenso 

dos Estados, ou pelo menos da maioria deles, não raro refletindo o interesse dos mais 

abastados. 

A absolutização do poder soberano dos Estados nacionais encontrou em Bodin e em 

Hobbes lugar comum. Enquanto o primeiro admitia as normas divinas e naturais como limites 

à expressão do poder, o segundo, percebia com tal caráter, as leis naturais, sentidas como 

manifestação da razão, e o liame consensual originariamente estabelecido para a proteção da 

vida dos indivíduos, estreando a moldura contratualista da teoria jurídica e política moderna. 

Personificado, o Estado firma-se como catalisador das vontades individuais deflagradas 

na constituição dos pactos recíprocos, cujo poder qualifica-se como soberano e absoluto, 

passando a amparar o edifício teórico do positivismo jurídico, a partir do qual a produção do 

direito é titularizada e monopolizada pelo detentor do poder, enquanto emissor de comandos 

de vontade conforme os parâmetros formais, que não reconhece fórmulas de produção 

legislativa alienígenas ou com vigência supranacional. 

No espaço internacional seu poder soberano equipara-se à força dos demais, como 

“pessoa” participa de uma comunidade de Estados, que emerge caótica e desregulamentada 



em razão da insuperabilidade da recusa, por parte dos seus integrantes, de emanações 

normativas obrigatórias e cogentes estranhas aos mecanismos internos de cada um. 

(Re)produz-se na sociedade mundial, o estágio original de liberdade ilimitada e belicosidade 

latente.   

A insustentabilidade dessa estrutura paradoxal, marcada pelo choque de personalidades 

do Estado, uma doméstica, fundada no sobrepujamento do estado de natureza, outra externa, 

apoiada na sua preservação, impulsionou a retomada do movimento unificador, provocando, 

na era das revoluções, a reversão do percurso teorizado para a idéia de soberania.  

A arquitetura de novas teses e a influência determinante dos acontecimentos sociais, que 

permearam a reformulação da concepção de democracia e a invenção do Estado de direito, 

alavancaram o processo de limitação do exercício interno do poder soberano, ao passo que na 

seara internacional destacava-se o movimento de absolutização da versão externa do poder 

supremo. 

A liberalização dos Estados, ocasionada pela derrocada dos regimes absolutistas e pelo 

reconhecimento de um corpo normativo protetor do homem-indivíduo e do homem-cidadão, 

inserido em documentos constitucionais, permitiu a partição do poder em poderes 

funcionalmente atrelados à legislação, ao princípio democrático e à observância das 

faculdades fundamentais, evidenciando um processo de bloqueio ou delimitação do seu 

atributo de soberano. Este fenômeno produziu, no âmbito teórico, o aparecimento das 

concepções de poder soberano nacional e de poder soberano popular como fórmulas de 

legitimação política do poder soberano estatal, com base nas quais o Estado é justificado 

como ordem civil racionalmente constituída pelos cidadãos. Cidadãos que, enquanto povo, 

são obnubilados pelo ente coletivo personalizado e jurisdicizado como sujeito titular do poder 

soberano, em substituição ao monarca e à população. 



O Estado (re)assume o posto de (re)unificador e (re)fortalecedor da identidade nacional, 

é reconhecido como nascente exclusiva do direito, ensejando a “domesticação” dos direitos 

fundamentais, corolários que, de limites externos, passam a figurar como autolimitações ao  

exercício do poder soberano estatal, emoldurado, agora, juntamente como o povo e o 

território, como elemento constitutivo do coletivo personalizado.  

A submissão do poder à lei, como imperativo do Estado de direito, erradica a idéia de 

soberania como atributo do poder, imune aos comandos da legislatura e que não reconhece 

força que pretenda ser superior. Esta onipotência da parcela legislativa da potestade, 

decorrente da convicção que reduz a titularidade do poder soberano popular ao parlamento, é 

esvaziada pela transferência da supremacia normativa aos textos constitucionais, identificados 

a partir do caráter da supralegalidade, e pela exigência valorativa de adequação do teor dos 

comandos aos corolários constitucionalmente eleitos que validem a sua recepção pelos 

destinatários ou interlocutores, observado o critério de agradabilidade.  

As teorias constitucionalistas encerram a “defesa dos requisitos preliminares da 

discussão política: um corpo de cidadãos educados, um generalizado senso de civilidade, uma 

medida de abundância material, uma ausência de privilégio especial, um mínimo de 

ressentimentos e os foros para debate” (KARIEL, 1966, p. 154), pressupostos que merecem 

apoio público incondicional, independentemente das preferências privadas, e viabilizam tão-

só um Estado que ‘evita ser injusto’.  

O paradigma do Estado constitucional de direito entroniza a constituição como 

expressão do poder soberano a quem o Estado, seus poderes e o povo devem submissão e 

reverência. Dissipado o modelo de supremacia interna composto na modernidade, nem 

mesmo a alegoria popular consegue firmar-se como detentora perpétua do poder irresistível, 

porquanto só assume tal qualidade no curto intervalo temporal em que ostentar, direta ou 

indiretamente, a titularidade, originária ou derivada, do poder constituinte. 



Caminho oposto foi traçado pela expressão externa da soberania como predicado do 

poder. Desprendida dos laços jusnaturalistas, caminhou, sem amarras, rumo à liberdade plena, 

a um estágio natural belingerante, do qual é testemunha a maioria das guerras desencadeadas 

no cenário mundial, formatando, em contraposição à conotação liberal-democrática interna, 

um modelo absoluto, ilimitado e não submisso ao direito internacional. À autolimitação 

legitimadora interior corresponde a absolutização exterior, igualmente legitimadora, da 

manipulação do poder. 

Esse panorama inviabilizou a reprodução, no espaço internacional, do arquétipo de 

submissão do Estado ao direito, presente no padrão desenhado internamente. Na realidade 

externa o domínio é monopolizado pelo mais forte. A disseminação da concepção 

liberalizante externa da soberania serviu à mundialização das perspectivas européias 

(ocidentais) de Estado, facilitando a manutenção do modelo colonialista de exploração, por 

intermédio da falsa alforria de nações e da mascarada supressão de povos e culturas. 

Essa moldura foi afetada pela Carta das Nações Unidas e pela Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, instrumentos normativos que modificaram o ordenamento jurídico 

mundial impondo restrições ao exercício da soberania externa e, em conseqüência, tornando 

insubsistente o conceito que até então a identificava. A revogação da prerrogativa de guerrear 

e a atribuição de caráter supranacional aos direitos humanos, constituem o marco significativo 

da (re)modelagem do direito internacional, metamorfoseado em sistema jurídico supra-estatal, 

com força cogente suprema. 

Aliás, o processo de constitucionalização do direito internacional, consubstanciado na 

incorporação, pelos ordenamentos internos, das normas convencionais dos tratados, marcou, 

no pós-guerra, o processo de internacionalização ou universalização dos direitos consolidados 

pela Carta das Nações Unidas. As relações entre Estado e cidadão transformaram-se em 

problemas internacionais regidos por regras supranacionais fundadas em valores comuns não 



identificados no voluntarismo que fulcra os ordenamentos estatais. A humanização do direito 

internacional afetou o constitucionalismo firmando o consenso de que a pessoa humana 

titulariza direitos que desconhecem fronteiras. 

Devido aos novos modelos evidenciados pelos compromissos internacionais dos 

Estados, assumidos nos tratados e convenções, a redução das reservas do poder tornou-se 

irresistível, e a soberania passou a ser ponderada em conformidade com os interesses da 

comunidade mundial que se sobrepõem à liberdade dos Estados, limitando-a para viabilizar 

um maior grau de receptividade aos direitos fundamentais pelos seus ordenamentos 

constitucionais. 

Os Estados, nesse panorama, são expostos às exigências de uma nova ordem externa, 

impregnada por novas variáveis econômicas, políticas e sociais, que reclama o 

estabelecimento de um sistema de cooperação entre Estados, e a consolidação de uma 

estrutura unilateral de interações econômicas, orientadas por regras elaboradas por 

organismos supranacionais, que limitam as competências das soberanias nacionais dos seus 

membros, em nome do interesse comum. 

Materializa-se, nesse espetáculo, a necessidade irresistível de construir, no plano global, 

um sistema normativo que supere e aniquile práticas unilaterais e medidas arbitrárias, visando 

“alcançar maior previsibilidade e estabilidade nas relações econômicas internacionais” 

(AGUIAR, 2004, p. 120), mesmo que à custa da relativização das soberanias dos Estados 

nacionais, do esvaziamento das suas funções tradicionais, e de um mascarado controle externo 

das ordens jurídicas internas por entidades extra-estatais. 

Concluída a diluição das ambivalentes dimensões da soberania, o sistema normativo 

que surge integra normas internacionais, de vigência e validez plenas, suficientemente 

capazes de tutelar direitos titularizados tanto pelos Estados-membros, como pelos indivíduos, 

grupos e povos. 



A idéia de soberania interna, como atributo do poder, passa a convalescer de uma crise 

de origem, e a sua antijuridicidade nata a torna incompatível com o direito. Antinomia esta 

que atinge inevitavelmente o paradigma do Estado soberano, já fragilizado pela crise do 

Estado-nacional, cujas estruturas e finalidades foram postas em cheque pelas substanciais 

mutações das relações internacionais. 

A complexidade dessas integrações globais, e as assimetrias do orbe, tornaram 

irresistível a integração dos Estados sob o domínio de um direito que não os capacita para se 

manterem titulares absolutos e soberanos das funções essenciais à manutenção da unidade, da 

ordem e da paz internas, forçando-os a se curvarem ao ocaso, e nada imporem às intervenções 

de órgãos e entidades supranacionais.  

Ao lado desse processo, sob o prisma do movimento integracionista e do direito 

comunitário, a soberania estatal também se ressente. O caráter supranacional do direito 

comunitário e a descaracterização, pelos processos de integração regional, do povo, do 

território e do governo autônomo como elementos essenciais do Estado-nação, passaram a 

anunciar uma radical transformação paradigmática marcada pela cedência de poderes e pela 

diluição de fronteiras. 

É assim que todos os dilemas que tocam a humanidade tangenciam o direito 

internacional, e resvalam para a vala comum, não raro inoperante, dos Estados. A crise neles 

operante descarta a efetividade plena do quadro constitucional garantista que lhes foi legado, 

abrindo espaço à idéia de constitucionalização no cenário jurídico internacional. (Re)aprece o 

mito de retorno à origem, no movimento unificador da sociedade global, mediante a 

construção de um constitucionalismo mundial apto para fornecer suporte aos textos 

fundamentais dos Estados da comunidade, assegurar a paz, e garantir a todos os cidadãos o 

pleno gozo dos seus direitos, independentemente de fronteiras.  

 



2.4. Cidadania entre o Divino e o Soberano. 

 

O alto grau de mutabilidade da sociedade global aparentemente não tem afetado as 

fórmulas nem os caminhos comuns cunhados para viabilizar o exercício da cidadania, em 

todas as comunidades que conseguiram edificar um sistema de garantia da efetividade das 

prerrogativas dela decorrentes, os caracteres fundamentais que as legitimam permanecem sem 

alterações relevantes visíveis, mormente porque, entre os herdeiros do liberalismo, o 

equilíbrio dos direitos e obrigações emergentes dos laços de pertinência firmados entre as 

sociedades e seus integrantes, os quais permitem a participação política de cada um e de todos 

na fixação dos destinos e na gerência da coletividade política, é mantido, ainda que no 

imaginário popular, como mecanismo de contenção da permanente tensão que contrapõe o 

lado público e a dimensão privada dos indivíduos. 

Reproduzida pelo capitalismo como qualificativo político e jurídico do homem livre que 

aliena sua força de trabalho, a cidadania, na visão liberalizante, é essencial para legitimar o 

poder político constituído, justificar a privatização da convivência social e o divórcio entre as 

dimensões pública e privada, ao passo que na percepção republicana serve para alicerçar a 

sobressalência do público, do coletivo, do político e da participação ativa, nada obstante a 

valorização do parlamento atrelar-se à percepção liberal da representação como mecanismo de 

demonstração da cidadania, e não como mero fator de influência dos indivíduos na gestão 

pública. 

A idéia de cidadania civil foi, dessa forma, construída sobre um substrato que congrega 

todas as acepções da liberdade, inclusive a de participar do manejo do poder quer como 

integrante de órgãos com autoridade política, quer como habilitado a eleger seus 

componentes, entretanto, o distanciamento das classes, o acirramento das relações de 

dominação, a diminuição das expectativas sócio-econômicas e as diferentes formas de 



conceber o bem comum dificultam a composição dos interesses impostos com base na 

liberdade individual garantida por esta modalidade de cidadania, provocando o aumento do 

número de sindicatos, partidos e associações de classe, permeados por teorias políticas que 

refutam o domínio da burguesia e professam a tomada do poder pelo proletariado, convicção 

guerreada pela casta dominante por intermédio do incremento da burocracia estatal.    

A disputa pela preeminência ideológica acirra a luta de classes, estandartiza as 

liberdades como expressão da insurgência contra a irresistibilidade a inatingibilidade da 

potestade estatal, e como aparelho de limitação do poder, da mesma forma que posiciona os 

direitos sociais na direção inversa, ao vincular a sua efetivação ao acréscimo dos poderes 

estatais. 

A tônica da proteção social abalizou a reação às mutações políticas, econômicas e 

sociais exsurgentes da quebra das tradições feudais e da revolução industrial, e inaugurou os 

movimentos em favor da regulamentação das condições de trabalho e de redução da miséria 

em tempo de liberação dos mercados e de desprendimento dos poderes do Estado, dado à 

convicção de que a intervenção restringia a liberdade individual, e o protecionismo 

desqualificava o novo cidadão, visto como único responsável pelo próprio fracasso, 

reduzindo-o à condição de mero servo. 

A despeito do caráter punitivo atribuído às políticas de assistência social, porque 

inconciliáveis com o real exercício da cidadania, os direitos sociais não foram excluídos da 

base de sustentação do sistema representativo, foi o combate às desigualdades sociais 

emergentes da economia de mercado que propiciou o surgimento das organizações coletivas, 

a materialização dos direitos políticos e a progressiva incorporação do conceito de cidadania, 

como gerador da obrigação do Estado de viabilizar a subsistência dos cidadãos, à concepção 

de direitos sociais.  



Consolidaram-se, em razão dessas circunstâncias, várias fórmulas de atendimento às 

demandas sociais, no paradigma liberal assistencialista os direitos sociais são desprendidos da 

exclusiva vinculação às relações de trabalho, para serem alargados a fim de atingirem os 

comprovadamente necessitados, não no sentido de garantir um direito fundado na cidadania, 

mas um benefício estigmatizante cujo acesso produz como punição pelo fracasso social e 

produtivo do beneficiado, a perda de outros direitos.  

O modelo conservador previdenciário estrutura-se numa grade de benefícios amplos, 

prestados compulsoriamente pelo Estado, porém, atrelados às contribuições dos empregados e 

empregadores, dosadas com base nos níveis remuneratórios praticados, com o objetivo de 

manter as condições sócio-econômicas dos beneficiários, já o arquétipo universalista é 

fundado na oferta indistinta de benefícios básicos e iguais, consistentes em rendas, bens e 

serviços, financiados principalmente pelo Estado que, a seu turno, os manipula como 

instrumentos de equalização das riquezas e das disparidades produzidas no mercado, 

orientado pela necessidade de alcançar a concretização da concepção dominante de justiça 

social. 

De acordo com a vertente chancelada é possível identificar Estados que garantem um 

nível básico de assistência subsidiando a iniciativa privada para atuar com maior presença nas 

áreas não tangenciadas pelo sistema oficial, Estados que igualmente operam de maneira 

subsidiária, no entanto, com a finalidade de conservar os diversos níveis sociais, e Estados 

totalmente assistencialistas que dispensam a intervenção do mercado no sistema assecuratório 

da participação dos menos abastados nas benesses desfrutadas pelos detentores de maiores 

fortunas. 

A cidadania em qualquer uma dessas molduras mantém o seu caráter contraditório ao 

servir de justificação tanto à dominação social, como aos conflitos de classe e ao 



ressurgimento, em tempo de integracionismo globalizante, do ‘exclusivismo nacional’ que 

provoca os movimentos discriminatórios contra os estrangeiros. 

A integração européia, que inaugurou um modelo de internacionalização econômica 

revelador da incompatibilidade do Estado nacional clássico com o processo de mundialização 

do processo produtivo, forçando-o a assumir táticas reguladoras arrimadas em políticas 

monetárias e fiscais, destinadas a convencer e a influenciar as decisões dos demais atores 

econômicos globais, e em políticas protecionistas adaptadas ao ideal de ‘bem-estar’ social 

eleito, trouxe novos sentidos à concepção de cidadania. 

No padrão europeu de integração fala-se da ‘Cidadania da União’, delineada no artigo 

8º do Tratado da Comunidade Européia e recepcionado pelo Tratado de Maastricht, com a 

pretensão de solidificar uma realidade política não adstrita às fronteiras nacionais, num 

estatuto comunitário capaz de gerar efeitos na órbita jurídica dos nacionais dos vários Estados 

envolvidos no processo, sem, necessariamente, excluir as prerrogativas asseguradas no plano 

doméstico, ou seja, concebe-se um sistema de sobreposição em que os direitos e deveres dele 

decorrentes não obstam a fruição e validez dos direitos e deveres incluídos na esfera jurídica 

dos cidadãos por cada Estado. Permite-se com base nesse ordenamento que indivíduos 

transitem, trabalhem e residam livremente em qualquer parte do território dos Estados 

pertencentes à comunidade, e se submetam ao mesmo regime jurídico dos nacionais. 

Contudo, tanto na União Européia como nos demais modelos de integração o 

descompasso entre produtividade e emprego, decorrente das reestruturações tecnológicas e 

econômicas, tem debilitado a capacidade dos Estados de disciplinarem o capitalismo com o 

fito de promover um bem-estar mínimo, e de manter um nível de ocupação laboral que facilite 

a debelação das tensões resultantes da crescente insatisfação popular, sobretudo, porque a 

desregulamentação dos mercados de trabalho e a flexibilização das políticas salariais nas 



realidades comunitárias têm sido apontadas como estratégias eficazes na contenção das 

perplexidades. 

Tais medidas são sentidas com maior intensidade na América Latina onde o processo de 

integração apresenta traços distintos, especialmente no que tange à afirmação da cidadania e 

ao exercício da democracia, e encontra sérias dificuldades em superar o contexto de 

estagnação econômica e de mitificação da ordem política numa versão “minimalista de 

democracia, reduzida à institucionalização de um sistema legal centrado na governabilidade e 

na eficiência administrativa, alheio à realidade social plena de contradições que domina o 

cenário da região” (CAMPOS, 2002, p. 238).  

Nos países que compõem essa região, a histórica ‘dívida social’ revela-se numa 

estrutura que privilegia poucos e não toma conhecimento ou exclui a maioria da população, 

locada em um espaço caracterizado pela discriminação, estratificação, desigualdade, 

nepotismo, burocracia exacerbada, clientelismo, corporativismo, desnaturação dos sistemas 

financeiros e descaso para com a coisa pública. Ainda assim, há quem defenda que, mesmo 

nessas regiões, a reorientação dos valores da cidadania, em consonância com as inovações 

globais “contribuirão para a formação de uma cidadania global, onde o núcleo valorativo da 

forma de governo republicana servirá para as formas de organização política em escala 

planetária” (AGRA, 2005, p. 79).  

Forçados a adotarem os Programas de Ajuste Estrutural ditados de fora, são submetidos 

a um regime produtivo caracterizado pelo desemprego, pelo decréscimo remuneratório e pela 

vulnerabilidade do mercado interno às especulações financeiras e cambiais, e às políticas de 

controle inflacionário, repassadas, não raro, por organismos supranacionais, em razão da 

inexistência de um controle interno capaz de intervir e regular as opções econômicas 

importantes. Os ajustes impostos são aplicados à custa de um alto gasto social, serviços e 

benefícios sociais antes implementados pelos Estados passam a ser vinculados à órbita 



privada a fim de reduzir a função pública à mera certificadora das capacidades empresariais e 

profissionais. 

Entre as transformações sociais e econômicas globais, e os desafios impostos pela 

demandas causadas pela busca da efetivação da cidadania, numa realidade mundial que resiste 

em abandonar a arquitetura que valoriza a relação ‘centro-periferia’, e a imagem de um direito 

fossilizado, a concepção de soberania entrega-se à crise que afeta o Estado-nação como 

fórmula de organização política do coletivo, e, “no plano econômico, o ‘princípio do 

equivalente’ rege a relação do homem com a exterioridade, transformada em mercadoria, a 

qual cabe pura e simplesmente a fungibilidade universal” (ALVES JÚNIOR, 2003, p. 38).  

Apesar das transferências de poderes infligidas pelos novos atores do teatro mundial, e 

da imposição das suas decisões como sendo as únicas habilitadas para responderem, 

satisfatoriamente, às tensões das sociedades contaminadas pela forma capitalista de pensar, os 

mitos de Estado e de soberania são mantidos no imaginário, paradoxalmente, como elementos 

indispensáveis à preservação da sociabilidade ameaçada pelo “individualismo possessivo 

neoliberal” (FERREIRA & PUPIO, 2004, p. 143). 

Forçado a abandonar a função de efetivar direitos sociais, o Estado resigna-se a exercer 

o poder conforme as exigências econômico-financeiras globais. Com o deslocamento do 

processo de deliberação para a órbita econômica internacional, blindada contra mecanismos 

de controle, o poder político perde a capacidade de emitir as decisões fundamentais da 

sociedade.  

Tradicionalmente vinculado à territorialidade, o Estado-nação não mais consegue 

exercer qualquer domínio sobre “uma economia em vias de imaterialização e os espaços 

globais ‘virtuais’ de ação”, numa realidade onde o governo é manipulado pelas multinacionais 

e sua atuação transnacional, e pelas agências capitalistas centrais, como o FMI, o Banco 



Mundial, a OCDE e a OMC, que acabam por desempenhar a função de “Executivo mundial 

de fato” (MÜLLER, 2002, p. 31). 

No plano interno, a soberania, concebida como atributo do poder estatal, aparentemente, 

não sofre mutações substanciais, continua evidenciando a legitimidade constitucional do 

Estado de perseguir a realização do bem comum e a valorização da cidadania como expressão 

da dignidade humana, de proteger a propriedade privada, observando a sua função social, e de 

garantir a participação do homem nos instrumentos de manejo do poder. 

Entretanto, tem sido comum distinguir, em realidades estanques, e não interativas, a 

soberania interna daquela que se mostra nas relações internacionais, mesmo diante das 

ingerências neoliberais globalizantes que tendem a induzir à desconsideração das 

demonstrações de autonomia do Estado-nação.  

Para os teóricos do novo liberalismo, não mais existe razão fática para a subsistência de 

fronteiras entre nações tendo em vista a sua iminente extinção pela cadência do mercado. Tais 

doutrinadores tentam maquiar o processo histórico de reconquista de posições encetado pela 

“burguesia imperialista mundial” ávida por “destruir as enormes conquistas da classe dos 

trabalhadores, dos povos e das nações oprimidas, logradas ao curso do século XX, e 

particularmente da nova constelação de forças surgidas no fim da segunda guerra mundial” 

(LAPOLLA, 1999, p. 16). 

Sustentam que a ética mercadológica neoliberal garante a ‘prosperidade e a estabilidade 

esperadas nas democracias desenvolvidas’, desconsiderando que a crise acarretada pelo 

desemprego assustador evidencia que “a riqueza e o liberalismo político não são suficientes 

para assegurar a harmonia e o pleno emprego das democracias afluentes, vencedores da 

Guerra Freia” (ALVES, 2003, p. 120). 

De fato, em tempo de preponderância violenta do capital, o cenário do mundo sofre 

profundas atualizações, para suportar as novas fórmulas interativas, permeadas por 



organismos governamentais e não governamentais, de atuação supra-estatal, por empresas 

transnacionais, por partidos políticos e órgãos de classe interligados ideologicamente, e 

indiferentes às fronteiras nacionais, por uma opinião pública totalmente manipulada pelas 

redes de informação e comunicação, e pelo crescimento da sensação de pertinência a uma 

comunidade global, problemática e contingente, supostamente dotada de valores comuns 

fincados no respeito aos direitos humanos, na preservação do meio ambiente, no combate à 

exclusão social, na reverência aos direitos políticos e na alternância democrática do poder. 

Esses princípios suplantam os territórios nacionais e são manejados pelas potências 

hegemônicas para alicerçar um novo modelo de dominação ‘colonialista’ baseado no 

intervencionismo que reproduz as mesmas mazelas herdadas das ondas expansionistas 

invasivas que marcaram a história das civilizações, inclusive a primazia dos mercados globais 

e a “privatização do conceito de cidadania construindo a metáfora da soberania popular 

triunfando sobre os Estados coercitivos para assegurar a liberdade individual” (DUPAS, 2003, 

p. 14). 

Na esteira das novas invasões mascaradas como intervenções benéficas, as matanças em 

massa, as guerras, a fome, a violência e a exploração, antes de constituírem inovações, 

configuram meras reatualizações, especialmente porque, na retaguarda da decisão de intervir 

subsiste o interesse pela assunção do poder, pela manutenção da vontade do mais forte, ainda 

que contestada, e pela manipulação da soberania como justificativa para prática de torturas e 

execuções. 

As ingerências, normalmente consubstanciadas na imposição, aos Estados, de condutas 

omissivas ou comissivas por eles não desejadas, mas identificadas, pelos interventores, como 

necessárias para consumação de um fim aparentemente comunitário e importante para a 

estabilidade das relações internacionais, tendem a ser acatadas, mesmo que contrafeitas aos 

ordenamentos constitucionais internos. Nessa contextura, o “novo limite que separa pobre de 



rico já não é mais um limite entre ‘primeiro’ e ‘terceiro’ mundo, mas entre zonas altamente 

capitalizadas e aquelas abandonadas” (SOUZA, 2002, p. 15). 

Dentre as inúmeras formas de intervenção hodiernamente manipuladas, destacam-se as 

medidas forâneas que obrigam à observância dos compromissos financeiros assumidos, a 

adoção de programas de ajustes estruturais que estabeleçam níveis mínimos de produção, e 

mudanças políticas internas e externas, medidas punitivas de boicote a produtos, de 

interrupção das relações comerciais, de favorecimento aos países que respeitem as orientações 

políticas, sociais, ambientais e econômicas emitidas pelos organismos supranacionais, ou 

pelas nações hegemônicas, e atividades invasivas diretas de tutela ou ‘proteção’ a países onde 

as escolhas políticas, e os modelos de exercício do poder, não se coadunam com as opções 

eleitas pelas potências centrais. 

Entretanto, a despeito de parecerem inescusáveis e irresistíveis, a indiscriminada 

utilização das ‘intervenções solidárias’ e das ‘ingerências necessárias’, tem servido, 

exclusivamente, para demonstrar a insuficiência do conceito de soberania para explicar a 

complexidade contemporânea do ‘poder’ Estatal, e para perpetuar a histórica dominação dos 

países fortes sobre os fracos (SEITENFUS, 2004, p. 307). 

De fato, nada obstante a Carta das Nações garantir a autonomia dos Estados, ainda que 

mantenedores de regimes totalitários, despóticos, ditatoriais ou fundamentalistas, o 

acirramento das mutações globais depois da Segunda Guerra produziu efeitos esgarçadores na 

idéia de Estado-nação e, em conseqüência, nas concepções tradicionais de soberania. As 

intervenções (forças externas) e os movimentos de integração (forças internas) têm acarretado 

a distensão do espaço utópico da soberania, dilargando o território de participação e de 

unificação.  

Na sociedade pós-industrial globalizada o Estado primitivo individualiza-se para 

incorporar-se a outros entes coletivos, com maiores dimensões e densidades, e com tendências 



políticas universalizantes, alicerçados numa realidade econômica assentada em altíssimos 

níveis de produtividade, mas reveladora de índices de desemprego assustadores, porque 

atrelada a estruturas de produção que cada vez mais dependem “menos da presença humana – 

seja qualitativa, seja quantitativamente”, girando “em torno de mecanismos nos quais o ser 

humano é apenas uma engrenagem” (COELHO, 2003, p. 125). 

Construir um novo cidadão político, uma nação unificada, não adstrita aos limites 

físicos e territoriais, representa o maior desfio da atualidade. Como criar um regime 

comunitário capaz de resistir à diversidade e às turbulências que dela decorrem? Como 

estatuir uma fórmula suficientemente idônea para assegurar uma equânime partilha do 

exercício do poder sem acarretar dissensões? Como manter o equilíbrio entre forças díspares, 

sem afetar os traços históricos e culturais que fornecem semblante e identidade aos indivíduos 

e aos seus grupos? 

Tudo parece fazer crer que o soerguimento de uma ´nova cidade` desprovida de 

fronteiras, prescinde da participação do cidadão e de uma arquitetura apta para congregar os 

indivíduos e fornecer-lhes plenas condições para realizarem os seus anseios, mesmo em 

tempo de intempéries. Compreender a complexidade das condições nas quais ocorrem estes 

processos de interação humana é pressuposto para responder, a contento, as exigências da 

nova constituição política (CARDOSO, 2003, p. 120).  

Finalidade primordial de qualquer comunidade política é proporcionar aos seus 

integrantes realização plena, garantindo-lhes liberdade para desenvolverem suas 

potencialidades sem interferências externas. A herança histórica tem demonstrado que a 

divisão e articulação dos poderes soberanos, associada ao permeio e ao incentivo da educação 

moral e intelectual dos cidadãos, como pontificavam os antigos, é o que viabiliza a concreção 

dos mencionados propósitos. As objetividades individuais, nessa versão, integram os fins 



comuns apenas no ponto de contato ou de intercessão com os objetivos sociais e políticos, nos 

moldes admitidos pela vontade geral. 

A construção moderna de que um pacto original empreendido pelos homens visando, 

em última análise, a consecução dos seus interesses individuais e naturais, é o que confere 

consistência e existência ao povo, não é consentânea com essa concepção. Apesar das 

contingências teóricas, a formulação clássica no sentido de que o fundamento das associações 

humanas comunitárias não passa pelo campo instável e efêmero dos vínculos originados nas 

inclinações individualizáveis, mas encontra suporte na consecução de um bem que suplanta 

particularismos e reflete o objetivo superior que costura a aliança comunitária de forma 

estável e universal, prepondera e se adequa a ideação de que a corrente complexa de 

relacionamentos, que dá sentido e essência ao Estado, é resultado de um consenso constante 

entre cada indivíduo e a sociedade, e da aceitação recíproca das limitações que essa 

convivência acarreta, bem como da superação das diferenças e dos receios que naturalmente 

surgem desse convívio intimamente bélico.  

Ao lado do aparente encaixe perfeito das peças humanas no imenso quebra-cabeça que é 

o Estado, subsiste com igual peso, o domínio das consciências e o manejo das fobias que 

residem no ser humano, como barreiras naturais aos infindáveis horizontes que a existência 

lhe proporciona. 

A sensação de finitude desperta o temor duplo da perda da vida e do mistério do 

desconhecido. Incapacitado de oferecer respostas a estas agruras e de aplainar o desconforto 

que delas decorre, o Estado cede espaço às promessas espirituais das religiões ou as 

incorpora, para enveredar-se nas raias do misticismo. Nessa hipótese, os mitos são 

mistificados, e os cidadãos reduzidos a espectros de uma orientação espiritual e divina 

superior. Elegendo a primeira via limitadora do seu poder, a comunidade política cria a vala 

comum das leis naturais, de conveniente caráter principiológico, para justificar a subsistência 



de normas imunes ao controle social direto, e edificar órgãos destinados a aquilatar os 

enigmas insertos nos textos normativos. 

Conceber estruturas que amenizem a sensação de desprendimento e desconforto 

espiritual é fator importante para resguardar a paz social, da mesma forma que a manutenção 

de um conjunto governamental básico é indispensável à coesão e à sustentação do poder 

estatal. É por isso, que a religião mitificada sempre influenciou na construção e desenvoltura 

do ‘político’. A secularização da concepção do poder político no ocidente, e em parte do 

oriente, não afetou a essencialidade do espiritual na constituição do Estado. O político e o 

temporal, no jogo do poder, refletem espaços distintos do exercício da cidadania, é o político, 

porém, que garante a livre fruição do religioso na esfera pública, não como reflexo da 

eticidade do Estado, há muito procurado em lugares apartados da ‘simbologia teológica’, mas 

incorporando uma das facetas da realização individual. O divórcio radical entre o político e a 

fé, força o Estado, na ausência de outra fonte, a encontrar em si próprio o alicerce para sua 

moralidade, fato que tem desencadeado o aparecimento de regimes totalitários. 

A lógica capitalista, de cunho consumerista, voltada à desconsideração do aspecto 

intrinsecamente humano do cidadão, cuja existência parece depender da estruturação subjetiva 

de uma realidade metafísica, tende a impulsionar o ressurgimento de anseios religiosos, como 

forma de superar o desequilíbrio entre a matéria e o espírito que a caracteriza. É nas entranhas 

do “materialismo exacerbado que nasce o espiritualismo mais exaltado e violento” 

(FRANÇA, 2003, p. 174). 

Todo regime sociopolítico tem uma dimensão divina. Institucionalizada ou não, a 

religião influi na moldagem do tecido social, e sua tendência universalizadora favorece a 

fixação da idéia de supranacionalidade. É importante, porém, ressaltar, que essa confluência 

entre o Estado e o Divino encontra maior consistência na ficção que permite reconhecer como 



eternos, os laços que unem os indivíduos em um ente dinâmico, soberano e sobreposto às 

individualidades. 

É na dimensão espiritual de cada cidadão, que se estabelece a ilusão da natureza 

coletiva dos seres humanos fundada na imaginação de uma “memória coletiva que permita 

acolher os acontecimentos vividos numa só teia significativa” (FRANÇA, 2003, p. 194), 

produtora de preceitos e normas. Mas essa realidade normativa é instável, porque idealizada a 

partir de relacionamentos humanos igualmente frágeis, sendo, aparentemente, superada pela 

geração de outra quimera que confere à fonte das normas e dos valores, o caráter da 

invariabilidade. Forja-se a fixidez e a imutabilidade dos imperativos porque estes não 

conseguem abstrair de si mesmos a potência necessária para repudiar a relativização. 

Afetado pela sensação de que as instituições sociais garantem a liberdade e a paz, 

independentemente das tonalidades e intensidades das leis, do grau de espiritualidade e do 

poder incorporados pelas instituições, o cidadão político convence-se de que vive em 

democracia, confundindo-a com igualdade. Entre o mito e a realidade, a convivência social e 

o Estado são edificados como caminhos de acesso do cidadão político ao mundo, sem se 

sujeitar às ideologias de cunho totalitário, dessacralizadas pelo laicismo contemporâneo. 

Igualmente entre o ficto e o real foi construída a concepção moderna de cidadania.  

Fundada na invenção do homem como figura central da história, capaz de impor-se com 

autonomia nas relações sociais e de ser qualificado e quantificado pela sua força produtiva, na 

propriedade privada como reflexo da riqueza acumulada, e no livre-arbítrio como expressão 

da liberdade conquistada, a cidadania moderna ergue-se com a pretensão de romper com a 

tradição temporal da estrutura do Estado e de impulsionar o racionalismo como elemento 

essencial nos processos sociais. Contudo, essa visão de cidadania é fragilizada pela 

necessidade de imposição de limites à supremacia individual pela universalidade estatal. Isso 



porque, a absolutização do indivíduo se contrapõe às idéias de povo, nação e Estado, todas 

direcionadas à concretização do universal. 

Junção, com sentido, de indivíduos atrelados a sentimentos que se atraem ou se 

suportam, o povo incorpora o “elemento comum que cria o sentimento de nacionalidade” 

(BORNHEIM, 2003, p. 217), e que se realiza na universalidade da nação. Abstração que se 

aperfeiçoa no povo, o Estado, engloba o coletivo e o singular, reduz o cidadão indivíduo para 

cidadão político, e impõe sua majestade propagando como essencial o mito da busca por 

garantias e ordenação. Golpeado pelo cultivo na seara mundial, de ‘supra-Estados’ originados 

dos processos de integração, e de direitos coletivos que, não raro, suprimem prerrogativas 

individuais, o Estado contemporâneo assiste terrificado ao relaxamento da soberania, vista 

como supremacia constitucional, e da propriedade privada, símbolo maior do individualismo 

jurídico. Ideais que foram concebidos pelo liberalismo e que “nunca conseguiram passar de 

falaciosos e inatingíveis programas inseridos nas normas jurídicas” (MARÉS, 2003, p. 231). 

A nova ordem mundial encobre uma falsa idéia de cidadania diluindo-a, por um lado, na 

ficção de um conceito encarcerado nos imaginários limites do nacional, atribuindo-lhe 

tonalidade espiritual ao descrevê-la como o halo político do indivíduo, que lhe confere 

titularidade de direitos e deveres, e capacidade para manejá-los enquanto incluído no recinto 

da nação e, por outro, na construção de pontes capazes de interligar, também ficticiamente, 

esta natureza quimérica do cidadão com o ideal de democracia e o sentimento de soberania, 

aqui a cidadania, enquanto democracia confunde-se com o exercício de direitos e deveres 

coletivos, e enquanto soberania, com a expressão de autonomia ora do Estado, ora do povo. O 

cidadão político a ambos integra e constitui, e, como tal, participa das manifestações de poder 

e de vontade, e a elas se sujeita. 

Nessa versão, a cidadania, antes de incorporar o indivíduo, perfaz-se como poder 

político, como participação, como limitação, como proclamação do coletivo. Coletivo que se 



institucionaliza no Estado, idealizado como resposta às transformações estruturais decorrentes 

de um novo modo de produção e da complexificação das interações sociais, unificador da 

diversidade, centralizador do poder, redutor das liberdades, bloqueador da individualidade e 

inibidor do ‘político’. 

O Estado é, assim, força que se opõe à expressão do cidadão, o mesmo cidadão que 

enquanto indivíduo político, não conhece autoridade que suplante sua vontade. Esta 

ambigüidade, historicamente se resolveu pela moldagem da idéia de soberania como elemento 

de concreção do Estado, como reflexo da vontade geral, do espírito nacional. É o Estado, 

nesta perspectiva, que revela a soberania ao passo que é a soberania que qualifica uma 

comunidade em Estado. 

A dimensão política do cidadão não se atrela à categoria particular da sociedade ou ao 

grau de desenvolvimento que aparente. Trata-se de um caráter ‘universal’ do indivíduo, 

revelada a partir do momento em que se aperceba inserido numa comunidade, numa realidade 

interativa, temperada por mitos, crenças e ideologias e qualificada por um ‘sentimento de 

pertinência’, que se sobrepõe às limitações resvaladas dos liames comunitários. 

O Estado consubstancia-se na absolutização do ‘político’, porque a onipotência do 

coletivo sobre o individual reduz os espaços de liberdade do cidadão. Para tanto, a idéia de 

democracia recebe ajustes drásticos, subsume-se em instrumento de negação aos membros da 

comunidade, de participarem das deliberações políticas, deferindo-as, exclusivamente, 

àqueles selecionados pelos seus pares, por intermédio de um processo de escolha, baseado na 

ilusória liberdade de exercer o sufrágio, aparentemente universal e igualitário. 

É assim, que o princípio da soberania popular aperfeiçoa-se num regime representativo 

alicerçado no artifício da legitimidade, e na invenção da individualização da vontade geral.  A 

fábula de que o poder dominante é um ‘reflexo depurado’ do desejo da comunidade, não 

resiste ao espectro do abismo perpétuo que existe entre ‘comunidade e poder, entre 



governados e governantes’, e entre a coletividade que subsiste politicamente e a reduzida 

casta daqueles que vivem da política. 

A igualdade dos cidadãos diante dos detentores do poder, enquanto corolário 

indispensável à ‘unidade política’, não passa de fantasia idealizada para sustentar todas as 

outras utopias que permeiam as sociedades humanas, dentre as quais se destaca a construção 

histórica do conceito de Estado-nação. Nação que serviu de sustentáculo à idéia de cidadania, 

e parece atingida, nos dias atuais, por um paradoxo revelado na debilidade sugerida pelo 

descortinar de uma realidade de mercado desprovida de fronteiras, e pelo despertar de 

nacionalismos. 

Mas o que identifica a nação? A espiritualidade histórica de um passado comum? A 

posição afirmativa de manter inquebrável o liame que forma o legado comunitário? A 

necessidade de conservar a origem e a identidade política do povo? Todas as respostas são 

possíveis, todas podem parecer verdadeiras, por mais díspares e divergentes que sejam. No 

entanto, em três aspectos devem convergir: um mínimo de dessemelhança originária e 

cultural, um máximo de assentimento dos indivíduos e a total ausência de tendências 

universalizantes.  

A moldagem do conceito de nação é, nesse contexto, frequentemente associada à 

concepção de soberania e de delimitação de fronteiras, muito embora a idéia de soberania 

atrele-se, com maior densidade, à disputa universalista pelo poder, à formação de um ente 

político que o concentre, e à transformação do território em espaço que congregue àqueles que 

almejem a consecução de projetos comuns. A divinização ou a mistificação do poder do 

Estado, do território, do povo e dos fins perseguidos sempre figurou como aspecto mais 

relevante à idealização da nação. 

A formação do cidadão político remonta à construção da idéia de participação, ou da 

capacidade de contribuir no exercício do poder. Na Inglaterra essa aptidão confundiu-se com 



a figura do proprietário, na França, com o indivíduo que surgiu após a extirpação de 

privilégios e particularismos no ocaso da monarquia, via revolução (LEFORT, 2003, p. 69). 

Com a quebra do regime monárquico francês, estruturou-se a tríade composta pelos três 

elementos interativos básicos sobre os quais o Estado moderno, com maior intensidade no 

ocidente, fincou os seus alicerceres. Cidadania, nação e soberania foram postos interligadas na 

realidade política como se fossem produtos de uma mística comunhão. Tornaram-se mitos. 

A nação, por incorporar a vontade geral manifestada na legislação, para a qual todos 

têm o direito de concorrer em igualdade de condições, é aclamada soberana. O cidadão é 

elevado à categoria de igual, repudiando-se do sistema as idiossincrasias sociais e 

econômicas. Ergue-se o totem inabalável, porém falacioso, da isonomia política. O cidadão 

político é integrado à coletividade política como pressuposto para o seu aperfeiçoamento. 

O caráter mitológico da constituição das nações nunca foi excluído por completo das 

ponderações efetivadas com o intuito de compreender a sua natureza (BIGNOTTO, 2003, p. 

84). A ficção serviu de suporte à defesa da existência de uma dimensão ética da nação, 

consubstanciada nas mutações individuais que a vida congregada acarreta, e de uma dimensão 

de índole estrutural, identificada nas metamorfoses institucionais que o seu arcabouço sofre 

para se adequar aos novos paradigmas. 

Centralizada neste panorama bidimensional, a cidadania é apreendida, eticamente, como 

liberdade e, estruturalmente, como poder. O cidadão político, agente e detentor da soberania 

popular, enquanto adquire independência libertadora, é integrado na coletividade política 

como pressuposto necessário à concretização da soberania nacional. 

No entanto, a idéia de soberania construída ao longo dos séculos tem fraquejado diante 

das mutações globais e das exigências regionais. A reconstrução do mito de uma comunidade 

mundial destituída de fronteiras, e a sacralização do capital e do consumo, denotados pelo 

traçado tortuoso do integracionismo e do intervencionismo, propagados como ideais de uma 



sociedade supranacional instrumentalizada por entes transnacionais, anunciam não o fim dos 

tempos, mas um novo retorno à origem, uma remodelação restauradora dos mecanismos de 

acesso à ordem e à segurança. 

Mito ou realidade, o poder transcende ao humano, e se concretiza em estruturas 

aparelhadas para manifestá-lo evidenciando-o como força motriz da delimitação de condutas. 

Dentre estes instrumentos, o Estado se fez sentir como invenção prodigiosa, historicamente 

identificada como modelo de centralização e de fortalecimento da autoridade, em 

contraposição ao paradigma fragmentário dos sistemas caracterizados pelos desencontros 

entre o poder mundano e o poder divino. 

Criador e criatura, o Estado é personificado e constituído pela mesma ordem jurídica 

que institui como elemento harmonizador das diferenças, e pressupõe a subsistência de um 

liame ético e espiritual entre as vontades individuais, formador de um desejo geral de viver na 

coletividade, de um sentimento de pertinência à comunidade que arrima a aceitação de um 

poder concentrado, detentor do privilégio de legislar e exercer a tutela jurisdicional. 

O elemento humano que figura como nota essencial de uma realidade estatal, quer 

identificado na diversidade genérica dos indivíduos, quer pontificado na unidade cultural e 

histórica impregnada pelo sentimento de solidariedade que obscurece particularismos e o 

caracteriza como nação, representa o substrato sobre o qual o coletivo é personificado como 

entidade suprema, detentor da prerrogativa de formatar direitos e deveres. 

O exercício desse poder se perfaz tanto no âmbito espacial onde a congregação de 

indivíduos firmou suas raízes estruturais, como na órbita externa das interações com outras 

comunidades, ou agrupamentos não qualificados pelo enlace de pertinência via identidade 

cultural. 

Na primeira hipótese fala-se de soberania territorial (ARAÚJO, 1988, p. 34) traduzida 

na unidade do povo em um dado espaço físico delimitado pelas fronteiras fincadas por outros 



Estados, na segunda, identifica-se um poder supranacional emergente das relações entre 

Estados ou comunidades, para as quais as peculiaridades regionais são relegadas a um 

segundo plano. 

A potestade política e jurídica ata-se ao Estado como fundamento emancipador, dela 

decorre a capacidade do coletivo infligir a sua vontade aos particulares e de portar-se com 

autonomia, nas relações externas com outros Estados ou organismos supranacionais. Essa 

habilidade para se autodeterminar no plano interno, manejando, inclusive, a coerção para 

fazer valer a sua vontade àqueles sitiados no seu território, encontra suporte na anuência de 

todos, fundada na sensação de pertinência que qualifica a comunidade como realidade política 

organizada, e transmite aos súditos certo grau de confiabilidade na capacidade do Estado de 

assegurar a efetividade dos seus direitos, e de gerir as expectativas sociais, em consonância 

com os objetivos traçados originariamente na constituição que o institucionaliza.  

No âmbito externo, esse poder é contingente, porque vinculado à aquiescência dos 

demais entes coletivos que integram a comunidade internacional, e sujeito a limitações 

específicas decorrentes da complexidade das interações entre Estados, e do ‘deslocamento do 

poder econômico, do mercado interno para o mercado transnacional’, mediante a 

desnacionalização do capital a partir do rompimento dos laços sociais e econômicos que 

mantinha com o trabalho, e do estabelecimento, sobretudo nas sociedades ocidentais, da 

divisão econômica entre “a parte globalizada e internacionalizada, altamente produtiva, 

criativa, bem paga e bastante móvel, e uma parte nacional, que, sob a pressão da concorrência 

global em torno da localização, fica para trás do ponto de vista econômico” (FISCHER, 2001, 

p. 125), quedando suscetível ao desemprego e à miséria. 

Nessa realidade crítica, “os mitos, as crenças, as ideologias especialmente, ou em última 

análise, os valores, são tomados de assalto, desarticulados, desarrumados, em face dos 

impulsos provenientes das mudanças” (SOUSA JÚNIOR, 1984, p. 21) operadas na estrutura 



das sociedades. A impotência dos Estados em se contraporem aos poderosos grupos de 

interesses causa ao surgimento da idéia de refundação da sociedade com base num novo 

modelo contratualista, ou seja, num “novo pacto social, global e não-parcial, de pacificação 

geral e de fundação de um novo ordenamento social, uma verdadeira ‘nova aliança’” 

(BOBBIO, 2000, p. 163) que assegure uma equânime partilha da riqueza com o intuito de 

atenuar as desigualdades originárias.  

Essas “demandas por maior efetividade na solução dos problemas mundiais” são 

precedidas de “um significativo grau de incerteza a respeito das funções do Estado e das 

limitações da soberania”, e agravadas pelo crescimento da ordem legal internacional, pela 

expansão do papel das organizações internacionais e pelas as crises humanitárias decorrentes, 

principalmente, dos conflitos étnicos, dos desastres ecológicos e do fluxo de refugiados 

(RODRIGUES, 2000, p.01). 

 

2.5. Da Desconstrução do Mito. 

 

O paradigma da soberania estatal, como poder atributivo de autonomia e 

autodeterminação externa, adquiriu o contorno hodiernamente visualizado na celebração do 

Tratado de ‘Westfalia’ em 1648, que marcou a derrocada do Sacro Império Romano-

Germânico, após a Guerra dos Trinta Anos, e propiciou a edificação de um ordenamento 

internacional tendente à consagração da igualdade jurídica dos Estados, e ao aniquilamento, 

no cenário mundial, da influência direta da Igreja nas relações interestatais. 

Desde então, o conceito de soberania tem recebido nuances diferenciadas pelos 

estudiosos que dele se ocuparam. Jean Bodin, que viveu entre os anos de 1529 e 1596, figura 

como um dos pioneiros a tratarem sistematicamente do tema. Convicto da necessidade de 

concentrar o poder unicamente nas mãos do governante, definiu soberania como poder 



perpétuo conferido pelo povo, limitado apenas pela lei divina, pela lei natural, e pelos 

acordos, e que como tal requer obediência incondicional dos súditos. 

Hobbes, que sucedeu a Bondin no interesse pelo tema, defendia que os homens, na 

busca por uma convivência pacífica, se submetem às leis e ao Estado, que personifica o ente 

criado no ‘Pacto de União’, em favor de quem renunciam dos seus poderes individuais. Este 

pacto, por não incluir a participação do soberano, mero destinatário da transferência ilimitada 

e irrevogável dos poderes dos súditos, não o vincula, mas torna o seu poder absoluto 

(BERARDO, 2002, p. 26). 

Jellinek para justificar a submissão do Estado ao Direito, formulou a teoria da 

autolimitação, segundo a qual, sendo a soberania inerente ao poder Estatal, o Estado, em 

razão dela, produz o Direito, e a ele se subordina impondo a si próprio as limitações insertas 

na Constituição e na legislação infraconstitucional. A soberania aqui se exterioriza como 

vontade que não admite ser acionada e determinada senão por si mesma. 

Criticando a noção de soberania, Duguit identificou o que disse ser um problema 

insuperável: ou o Estado é soberano e se determina exclusivamente pela sua própria vontade 

sem qualquer ingerência normativa, ou se subordina ao imperativo legal que o limita, 

abdicando da soberania. Disse que, se a soberania reflete um poder supremo e irrefutável, 

deve ter sido instituído por Deus, o que tornaria o Estado onipotente. Por outro lado, se se 

admite que a soberania tem origem popular, não se sustenta a idéia de sobreposição que a 

caracteriza, porque nada indica que a vontade coletiva, sendo vontade humana, possa 

legitimamente se impor à vontade individual, além disso, a mera deferência do poder de 

comando à maioria, consubstancia resposta à uma necessidade fática que não legitima o poder 

(DUGUIT, 1927, p. 551). Ainda para este doutrinador, a força e a moral do Estado se atrelam 

à subsistência de funções públicas, cuja execução é obrigatória para os governantes. Ataca a 



teoria de autolimitação de Jellinek ao ponderar que, se o Estado pode produzir e substituir o 

Direito, não pode ser por ele limitado. 

Heller defende que a soberania é o reflexo do poder que um Estado tem de estabelecer, 

dentro de seu território, o que é de sua competência e aquilo que não lhe cabe decidir. Na sua 

concepção, as normas de direito internacional e as obrigações assumidas nos tratados 

firmados entre Estados não afetam o caráter absoluto da soberania. 

Kelsen ao construir a idéia de um sistema jurídico uno, identifica como norma soberana 

aquela que se diferencia das demais por ser a fonte principal de valor do sistema. Para ele, só 

é possível falar-se em soberania do Direito interno quando se concebe a sua primazia em 

relação ao Direito internacional. A solução de conflitos entre normas e valores soberanos de 

ordenamentos jurídicos diferentes, sob sua ótica, é viável apenas quando a ordem jurídica 

interna e a ordem jurídica internacional não possam ser distinguidas, e quando a última 

prevaleça. 

As versões historicamente construídas da idéia de soberania, não raro, lhe atribuem o 

caráter de poder independente, supremo, exclusivo, inalienável, originário, incondicionado e 

coativo. Conforme a natureza das relações entre os destinatários dos seus efeitos, a soberania, 

no plano interno, revela a idéia de subordinação que identifica o Estado como expressão 

maior do poder, enquanto na órbita externa, reflete uma visão voltada à coordenação de forças 

entre as Nações, com vista ao expurgo das intervenções (BASTOS, 1998, p. 165). 

A reconstrução do modelo capitalista no pós-guerra, atribuiu aos Estados o poder de 

interferir na economia “mediante uma política de pleno emprego financiada pela ampliação de 

sua estrutura administrativa e burocrática, cujos recursos advinham da ampliação da base de 

arrecadação tributária, atingindo diretamente a burguesia” (FERREIRA JUNIOR, 2004, 

p.165), que também se beneficiava com o retorno de recursos na forma de contratos e 

serviços, bem como a população, pela melhoria das condições sociais. 



O processo de concentração produtiva de acordo com cânones do mercado global tem 

transformando várias regiões do mundo num sistema articulado e interdependente de atores 

econômicos, onde o grande capital é hegemônico, e as contingências cíclicas refletem 

manifestações “contínuas das forças produtivas capitalistas e têm representado, sempre, 

momentos de reajuste da economia que têm conduzido a uma crescente e progressiva 

mundialização das bases materiais do capital” (MELLO, 2000, p. 118). 

Esse modelo elevou o poder econômico das potências centrais, abafou os anseios 

revolucionários, e estabeleceu uma nova moldagem para a ordem social à custa do 

esfacelamento econômico das nações da periferia, sujeitando-as às manipulações financeiras e 

econômicas, encetadas com base em interesses alienígenas. No entanto, a sua faceta benéfica 

quedou aniquilada pela reformulação de paradigmas, patrocinada pelos arquitetos no novo 

liberalismo, a partir do rearranjo da ordem internacional, a fim de revigorar e conferir novos 

tons ao processo histórico de dominação global, marcado pelo fim do bipolarismo, pela 

dilatação do poder das estruturas privadas ocupadas com a produção e com o comércio, e do 

domínio dos organismos internacionais, pelo desenvolvimento dos meios de comunicação de 

dados e informações, pela mundialização dos direitos fundamentais, pelo reaparecimento dos 

conflitos étnicos e de cunho nacionalista, e pela ‘inclusão exclusiva’ dos países periféricos às 

‘teias globais de produção e comércio’. 

Nesse panorama, o monopólio estatal de produzir normas passou a ser substituído por 

“múltiplos mecanismos de regulação da ordem legal, como os pactos integracionistas, as 

ordens corporativas (locais e transnacionais), os mecanismos de negociação, mediação e 

arbitragem, e os códigos privados de conduta” (FERREIRA JÚNIOR, 2004, p. 170). 

O fenômeno da transnacionalização enquanto mecanismo de formação do ‘grande 

capital’, é uma das características mais relevantes do ‘capitalismo tardio’ que informa a onda 

neoliberalizante global, porque dela decorre o predomino dos conglomerados empresarias 



supranacionais, a “compulsão à integração vertical”, a “especialização crescente dos 

produtos”, a “tendência à exportação de capitais em vez de mercadorias, e à especialização e 

racionalização do capital” (BEHRING, 2003, p. 130). 

Num mundo virtualmente multipolar, a sacralização do mercado tende a reduzir o 

tamanho da força do Estado, e a idéia de soberania é relativizada, principalmente nos países 

periféricos, onde a produção do direito estatal depara-se com substitutos irresistíveis e 

invencíveis, e os processos regionais de integração impõem fórmulas políticas e definições 

jurídicas opostas às tradicionalmente recepcionadas. 

Além de ser abreviado pela força irresistível do mercado financeiro global, exercida por 

organizações supranacionais que estabelecem metas a serem cumpridas pelas nações, até 

mesmo quando ofendam seus interesses e princípios jurídicos, o poder soberano dos Estados 

também sofre as revezes da potencialização das vicissitudes, da indeterminação, da 

mutabilidade e da contingência, que caracteriza as sociedades contemporâneas tornando-as 

por demais complexas, e inadministráveis de acordo com os padrões delineados na 

modernidade. 

Na visão globalizadora, a diminuição da incerteza e da insegurança só é possível 

mediante a institucionalização de organismos e ritos, em formato normativo, aptos para 

produzirem elementos de proteção efetiva ao direito de propriedade e aos contratos, 

suplantando a ineficácia das instituições nacionais inventadas para tal finalidade, cujas 

fragilidades as tornam desprestigiadas, inefetivas, e dependentes de um Judiciário visto como 

entidade política e contaminada pelas benesses emergentes do poder, a ponto de abandonar a 

sua função garantidora das expectativas normativas, e de concorrer para um constante risco de 

instabilidade jurídica, sobretudo quando extrapola a “sua moldura de competência, decidindo 

como governante” (FÉLIX, 2004, p. 204). 



Na onda neoliberalizadora global, as políticas sociais nacionalizadas são abandonadas 

pelos Estados por injunção do mercado mundial, ao qual não interessa que os mesmos 

mantenham o controle exclusivo dos processos sociais e econômicos dentro das suas 

fronteiras. A liberalização plena do capital internacional depende da produção, pelo dramático 

embate entre as ‘políticas públicas econômicas’ internas e as ‘políticas públicas econômicas’ 

supranacionais, do efeito reducente do espaço de atuação do Estado, a partir da relativização 

da sua autonomia, virtualmente soberana, para eleger suas próprias opções econômicas e 

tributárias, e da sua capacidade de decidir os conflitos e aplicar os seus comandos normativos. 

Nesse processo, a afetação da autonomia fiscal, vislumbrada como um dos aspectos 

mais sensíveis da soberania nacional, revela-se como realidade problemática, sobretudo, 

porque das emanações do poder nacional, a ‘soberania tributária’ é a que menos se identifica e 

se subsume à concepção de espaço delimitado, que informa a idéia de poder soberano desde a 

invenção do Estado moderno, fenômeno que serve de lastro para a sobressalência da 

perspectiva monista, cuja pretensão é a de priorizar a norma de direito tributário internacional, 

em detrimento das regras domésticas, numa realidade onde “o desafio da harmonização está 

em buscar um razoável equilíbrio entre a soberania e submissão do sistema estatal com a 

diminuição ou supressão das barreiras alfandegárias” (RIBEIRO & NAKAYAMA, 2004, p. 

243), infligida pela acirramento do processo de globalização econômica. 

É assim, que, na tensão entre o modelo global de gestão econômica do capital e o 

paradigma nacional de administração política e social, a racionalidade mercadológica 

transnacional aparece como única alternativa apta para viabilizar, mesmo que à custa do 

aumento das desigualdades sociais, uma convivência mundial eficiente, baseada no 

enfraquecimento do poder do Estado para controlar, no âmbito interno, os efeitos das 

‘variáveis econômicas’ concebidas externamente, e na transmissão da gerência desses 



assuntos aos ‘agentes econômicos internacionais’ a partir da supressão do ‘poder de 

autodeterminação’ das nações. 

Submetido a uma ‘independência limitada’ pelas exigências da sociedade internacional, 

o Estado desprende-se da idéia tradicional de soberania e, na melhor expressão do ideal 

kelseniano, caminha em direção à constituição da “comunidade das nações rumo a uma 

civitas maxima, ou seja, a uma comunidade universal” (MAZZUOLI, 2004, p. 349), na qual 

prevalece o interesse geral da humanidade, que reclama a reformatação de um conceito de 

soberania consentâneo com a idéia de cooperação internacional dos Estados, em torno de 

objetivos comuns. 

O drástico impacto dessa realidade é agravado pela ineficiência do Estado em atuar nas 

áreas estratégicas de combate à violência, de prestação de serviços essenciais, de controle da 

moeda, de garantida dos direitos e de manutenção da paz, especialmente porque, tanto a 

concepção de soberania, como a de legitimidade política, se sujeita às variantes situacionais 

internas e externas que afetam o exercício do poder, e que o limitam independentemente da 

intensidade, extensão e densidade da força tangível e intangível do Estado. 

Emergem daí ‘crises de governabilidade’, reveladas pela inaptidão do Estado para 

responder aos clamores sociais e emitir comandos normativos eficazes. Com o poder 

fragilizado, o seu âmbito de atuação é minimizado a fim de que a iniciativa privada retome os 

espaços publicizados, e a sua exposição a um regime de submissão e dependência de outros 

atores da comunidade internacional é banalizada. Quanto menos consolidadas as instituições 

políticas, jurídicas, econômicas e tecnológicas, maior o grau de subordinação. 

Evidenciada a impotência estatal para controlar e se sobrepor à gerência econômica e 

normativa forasteira, é inadiável a construção da idéia de ‘soberania meramente formal’ para 

justificar a existência de Estados com tal natureza, e, portanto, inabilitados para sobrepujarem, 

eficazmente, o domínio das múltiplas condicionantes do manejo do poder. Assistimos, então, 



a ressurreição de ilhas funcionais formadas “por redes de relações financeiras e comerciais, 

que envolvem ‘cidades mundiais’ e empresas multinacionais, as quais conseguem, em sua 

atuação, sobretudo em razão do progresso da tecnologia, escapar ao controle dos países que 

operam” (LEWANDOWSKI, 2004, p. 259), inspiradas nas ‘Cidades Autônomas’ e nas 

‘Companhias e Corporações Privadas’ que tanta importância tiveram no embate entre o antigo 

e o moderno, na época da redefinição dos modelos de expressão e exercício do poder. 

Entretanto, por ameaçar a coesão almejada pelos processos de integração, essa forma de 

fragmentação do poder tem sido combatida, nomeadamente na União Européia, a partir da 

limitação da idéia de ‘fronteira’ inventada no alvorecer do Estado Moderno, e com a 

instituição do instituto da ‘governança partilhada’, disposta em vários patamares, em 

substituição ao modelo tradicional e hierárquico de controle e gestão. Nessa versão, prevalece 

o entendimento de que o sucesso da integração econômica e política, numa realidade 

globalizada, depende da limitação de poderes estatais, até mesmo porque, o enclausuramento 

dos Estados em ‘ilhas’ regidas com base numa ‘soberania formal’, ao invés de fortalecer, 

enfraquece a unidade. 

Em razão dos conflitos emergentes desse substrato plural e multiforme, a concepção de 

poder soberano é constantemente reformatada com o intuito de atender as exigências 

funcionais e operacionais do processo de inserção numa comunidade mundial submissa ao 

capital, de viabilizar a admissibilidade do seu manejo compartilhado, limitado por interesses 

supranacionais que desconhecem fronteiras, e de servir como alternativa à tese de sua 

derrocada. 

O modelo tradicional de interação entre Estados, regido por normas clássicas de direito 

internacional, fundado na unanimidade e no consenso, e na necessidade da observância de 

rituais previstos nos textos constitucionais de cada Estado, para que as normas resultantes das 

relações externas passem a integrar o ordenamento interno com força vinculante para todos, 



parece perder densidade diante da tendência de solidificação do paradigma europeu, assentado 

na atribuição do caráter de supranacionalidade ao direito comunitário, e aos atos e normas 

formalizados sob o seu manto, com base no qual, a submissão dos Estados aos comandos e 

decisões não mais requer um prévio processo de incorporação ao ordenamento jurídico 

doméstico, mas torna-se imediata, mesmo quando tais normas não decorram de deliberações 

unânimes ou do consenso. 

Nessa contextura, resta para cada Estado a tarefa de executar as deliberações e de 

garantir o cumprimento das normas formalizadas pelas instituições comunitárias, diretamente, 

quando lhe é dado intervir nas matérias de sua exclusiva competência, ou subsidiariamente, 

quando os objetivos almejados quedarem prejudicados pela ineficiência dos Estados a quem 

incumbiria viabilizá-los, ou nos casos em que tais finalidades somente se afiguram suscetíveis 

de serem alcançadas mediante o manejo de medidas supranacionais. 

A construção de grupos regionais é consolidada por intermédio de processos de 

integração nos quais são constituídas estruturas supranacionais, dotadas de ordenamentos 

jurídicos que se sobrepõem ao direito nacional, e são legitimadas pelas delegações de poderes 

e competências realizadas pelos Estados membros aos organismos comunitários 

internacionais, integrados por órgãos autônomos habilitados para produzirem normas auto-

aplicáveis que compõem o ‘direito comunitário’, revelado como sistema de regras informado 

por princípios específicos, aplicados a partir do manejo de “instrumentos hermenêuticos e 

gnosiológicos próprios, sem prescindir daqueles utilizados pelo Direito Interno e 

Internacional, em face de seu hibridismo, privilegiando a interpretação teleológica ou 

finalística” (SILVA, 2004, p. 317), e fornecendo soluções alternativas para celebração e 

interpretação dos contratos internacionais, ainda que impactem, direta ou indiretamente, sobre 

a soberania interna, e forcem a realização de reformas sensíveis nos sistemas jurisdicionais 

(CASTRO JÚNIOR, 2004, p. 252).  



Constituídos com base na moldagem clássica, de caráter intergovernamental, os blocos 

regionais e as meras associações de países com objetivos econômicos comuns, idealizados 

fora do continente europeu, têm encontrado dificuldades para manterem a sua fórmula de 

criação normativa, diante da crescente complexificação dos processos decisórios, patrocinada 

pelo incremento da globalização econômica, e abalizada pela ampliação dos mecanismos de 

restrição da autonomia dos Estados, principalmente no que se refere ao controle das variáveis 

econômicas que afetam diretamente as políticas internas, e a capacidade de negar eficácia ou 

de contrariar as decisões econômicas formalizadas na órbita supra-estatal. 

Independente do bloco ou associação da qual faça parte, a ponderação do grau de 

‘soberania’ de cada Estado passa a depender da eficiência demonstrada na oferta de soluções 

e respostas aos desafios e tensões causadas pelo incremento das globalizações, e da aptidão 

para alargar o lastro de legitimidade e conferir eficácia às suas decisões. Carentes de 

condições para lidar eficazmente com esta problemática, são convencidos a compartilharem 

os seus poderes e a admitirem a intervenção de órgãos comunitários ou supranacionais em 

áreas delicadas e estratégicas, até então consideradas de exclusivo interesse interno. 

Obrigado a “compartilhar ou aceitar as decisões e diretrizes provenientes de centros de 

poder regionais e mundiais” (IANNI, 1997, p. 13), e a acatar a redução do seu poder 

soberano, o Estado nacional, como concebido na época de Vestefália, parece caminhar para o 

ocaso. Instigado pelo imperativo utópico da coexistência solidária e pacífica, aceita as aparas 

feitas à sua autonomia e abdica do controle sobre a sua economia devido a sua incapacidade 

de se contrapor aos efeitos do incremento da atividade financeira global, que sacode o mundo 

a partir do endeusamento da ‘competitividade’ tecnológica, posta a serviço da hegemonia 

absoluta do capital (GUERRA, 2004, p. 335), da indiferença às fronteiras nacionais, e da 

metamorfose das noções sobre países centrais e periféricos. 



A união dos Estados, num mundo onde impera a idéia de economia global, difundida 

por intermédio de uma complicada rede de informações, dominada pelo capital intelectual, 

também configura resposta à realidade que repele a centralização da gerência e o 

enclausuramento, em fronteiras territoriais, dos recursos necessários à produção. 

Com a fragmentação, desconcentração e descentralização do poder, nações ditas 

soberanas são despidas das prerrogativas quase divinas, exclusivas, supremas, inalienáveis, 

incondicionais e coativas de tomarem, com independência, suas decisões, especialmente 

porque, a inevitável mercantilização dos destinos dos povos, exige que programas e 

deliberações tanto a nível interno, como externo, sejam submetidos à aprovação e respaldo 

dos outros Estados, bem como dos diversos organismos internacionais instituídos com a 

finalidade de proteger e manter a circulação de bens e capitais, e de promover a modificação 

de culturas tidas por retrógradas. 

Invadir e ocupar territórios, atualmente, não mais configura o único instrumento de 

controle das nações desviadas dos interesses supranacionais. A ingerência econômica e a 

transformação de valores culturais, mediante o manejo dos meios de comunicação de massa, 

representam, em derradeira análise, os instrumentos mais eficazes de mitigação de soberanias. 

Para sobreviverem às investidas desnacionalizadoras, os Estados buscam se associar em 

entidades fechadas dotadas de estruturas jurídicas e políticas capazes de resistir às pressões 

externas. A concretização desse impulso congregacional depende da concreta cessão ou 

compartilhamento de significativas prerrogativas decorrentes da soberania, circunstância que 

inviabiliza a manutenção das concepções que pregam o seu divórcio da ordem jurídica 

internacional à qual os Estados estão subordinados. 

Em outras palavras, pode-se afirmar que a formação de organismos plurinacionais, 

integrados por Estados que abdicam de seus poderes e se subordinam aos comandos 



normativos da comunidade, torna insubsistente a clássica formulação de soberania absoluta 

como qualificativo de um poder que não reconhece outro que lhe seja superior.  

Numa realidade plural de interação entre ordens jurídicas autônomas, em um espaço 

geopolítico (re)unificado, a relativização da idéia de soberania passa a ser fato incontroverso, 

sobretudo, quando nos deparamos com problemas que superam as barreiras físicas das 

Nações, como a fome, as endemias, a poluição, as catástrofes ambientais, a criminalidade 

organizada, os conflitos étnicos e religiosos.  

Essas perplexidades foram transformadas em objeto de preocupação mundial, têm 

impulsionado esforços conjuntos na procura de soluções, e passaram a figurar como fatores 

primordiais da construção de um ordenamento jurídico internacional sólido que, acomodado 

aos supostos supremos interesses da humanidade, seja capaz de justificar intervenções 

externas, quando constatada a violação dos direitos humanos e do meio ambiente, ainda que 

tais providências afrontem, irremediavelmente, o conceito tradicional de soberania. 

Relativizado, o poder qualificado de acordo essa visão clássica, é reformatado em 

consonância com a idéia de que a soberania tem graus quase infinitos, variáveis conforme o 

poder econômico de cada país, podendo, portanto, sofrer mutações segundo as formas de 

organização e expressão do poder, admitidas pelas potências dominantes (PERINI, 2003, n. 

76). 

De fato, é inegável que, além da aceleração e do assoberbamento das relações entre 

Estados terem fragilizado a concepção que a modernidade legou à soberania como atributo do 

poder estatal, as limitações impostas por inúmeros fatores naturais, e as imposições 

supranacionais decorrentes da acomodação da ordem econômica global, mascaradas nos 

processos de intervenção e na moldagem integracionista sustentada por normas de direito 

internacional, não raro indiferentes às particularidades culturais, econômicas e sociais das 

nações envolvidas, têm produzido efeito similar. 



Como dito alhures, não se pode negar que a formação de entidades supranacionais 

fomentadas pelas forças econômicas que sugerem a reformulação das estruturas do poder, a 

fim de permitir delegações ‘extra-nacionais’, inclusive para elaboração de normas com 

vigência e validez não circunscritas aos espaços territoriais dos Estados, e para instituição de 

órgãos com competência para decidir os conflitos ‘além-fronteira’ e aplicar, com caráter 

vinculante, normas comunitárias, dispensando procedimentos internos de recepção ou 

convalidação, representa um contundente golpe na idéia moderna de supremacia do poder 

estatal “cujo objetivo é limitar fortemente a soberania interna e externa dos Estados-

membros” (MATTEUCCI, 1998, p. 1187). 

Esse processo, embora pretenda revelar-se como experiência inovadora repleta de novos 

significados, em verdade, implica na reatualização do coletivo direcionada à busca incessante 

da unificação. A diversidade ritualística que historicamente caracteriza a maneira de como o 

coletivo se opera, não pode ser confundida com processo de substituição paradigmática. 

Conferir nova roupagem a fenômenos que acompanham o desenvolvimento societário 

desde os seus primórdios, não constitui causa de deposição dos conceitos que originariamente 

lhes atribuem sentido, na melhor das hipóteses, serve à (re)construção da moldura a fim de 

viabilizar a (re)incorporação de elementos (re)descobertos como relevantes à (re)afirmação 

mitológica do retorno à origem unificadora. A sensação de (re)abertura de divisas que 

distingue os processos de globalização, de integração e de intervenção, apresentados em 

múltiplas fórmulas, se adequa a essa realidade porque faz a humanidade revisitar as 

experiências adquiridas com as “sucessivas ondas globalizantes provocadas pelo 

expansionismo territorial de certos povos” (GUERRA, 2004, p. 332), ao longo da história. 

Dominada pelo aspecto econômico da convivência humana, a idéia de globalização 

sempre apareceu vinculada ao movimento de mercadorias, serviços e capitais que afeta as 

economias dos Estados-nacionais, às pressões externas para quebra das barreiras que 



dificultam a sua livre circulação, impondo políticas monetárias e alfandegárias liberalizantes 

que facilitem a (re)unificação do mercado global, e à exigência de alargamento dos espaços 

sociais, com a desconsideração de políticas domésticas e o deslocamento da concepção de 

sociedade para o plano mundial, ante a obsolescência do conceito estatal de comunidade. Há 

quem chame de globalismo os dois primeiros aspectos e, de globalidade o último. 

Vista sob qualquer ângulo, a concepção de um processo global de modificação da 

estrutura política herdada da modernidade, relativiza a importância do território como 

referencial para a desenvoltura das interações sociais, já fragilizada pelos avanços 

tecnológicos dos meios de comunicação. 

Metamorfoseadas em operações virtuais, situações que até pouco tempo não 

extravasavam as barreiras estatais passaram a ser consideradas como questões de interesse 

mundial. A aproximação global dos povos tem aniquilado a concepção de diversidade cultural 

como fator de identificação nacional, e modelado um novo projeto de governabilidade, 

excludente da figura do Estado, internacionalizado e subserviente a um capital independente, 

onisciente, onipresente e onipotente, no qual a arquitetura do poder sofre mutações em face da 

neutralização dos limites espaciais das forças econômicas transnacionais, e da reatualização 

da idéia de soberania, não mais condicionada e encarcerada à alcova do Estado nacional. 

Na estrutura da dominação capitalista global, a soberania, como qualificativo do poder, 

tornou-se relevante, exclusivamente, quando aderida ao ente coletivo, estatal ou não, que 

detenha a prerrogativa de deliberar e estabelecer a direção da economia mundial. Nessa 

realidade divorciada das seduções ideológicas e dos limites geográficos, o integracionismo e o 

intervencionismo encontram terreno fértil para aflorarem como mecanismos de reformatação 

dos anseios (re)unificadores, e de (re)novação dos escopos universais de estabilidade, 

segurança e prosperidade que arrimam o sentimento coletivo. 



Consolidada a partir da identificação de semelhanças políticas e econômicas, traduzidas 

e inseridas em tratados e em outros textos normativos internacionais, a integração econômica 

de Estados, cimentada em compromissos liberalizantes de erradicação das barreiras legais, 

culturais e territoriais, impeditivas da livre circulação de bens, serviços e capitais, força o 

aperfeiçoamento de interações políticas e sociais, e o reconhecimento de instâncias 

normativas e decisórias supranacionais e não estatais. 

O pensamento liberal tornado evidente a partir da dispersão feudalista, e reatualizado 

para se moldar às manifestações socialistas totalitárias, numa onda neoliberal que protagoniza 

a alforria do mercado à custa da diminuição do tamanho do Estado, ao longo dos séculos, tem 

sido eleito como cimento ideológico da globalização. 

Certamente, a idéia liberalizante, nova ou antiga, enxertou no processo global de 

acomodação econômica, social e política, importantes tonalidades que se destacam no quadro 

mundial com matizes marcantes, a ponto de restaurarem a dualidade mítica da sociedade não 

mais a refletindo na relação homem/divindade, mas congelada numa moldura que comporta a 

ficta convivência harmônica entre excluídos hominizados e incluídos deificados. 

Parece, entretanto, que o fenômeno da globalização não cabe na reduzida complexidade 

histórico-temporal ocidentalizada, nem pode ser encarcerada em períodos estanques, 

delineados também conforme padrões ocidentais, e de acordo com as diversas fases do 

desenvolvimento humano e social.  

As globalizações, em que pesem as opiniões em contrário, incorporam apenas algumas 

das facetas do constante processo interativo que equilibra as relações humanas, são 

significativas para manutenção do coletivo que se renova continuamente, para a 

reestruturação ininterrupta das manifestações de poder, e para revigorar a mítica unidade 

originalmente almejada. Não podem, assim, serem desenhadas, exclusivamente, como 



produto da ideologia liberal, ou como causa de todas as tensões fagocitárias entre o novo e o 

velho liberalismo, decorrentes da ressacralização do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. SOBRE A INVENÇÃO E O OCASO DO ESTADO. 

 

3.1. Da Materialização do Poder. 

 

Deslocado no mundo marcado pela indiferença e pelo retorno da insegurança, em 

tempos de deificação do direito como instrumento de imposição de limites, e de redução dos 

espaços de expressão das potencialidades individuais em prol da humanidade, o Estado, como 

instituição redesenhada na modernidade para assumir o formato de corpo político congregado 

a partir da junção de elementos indicativos do sentimento de pertinência, de cada um e de 

todos, a um mesmo estrato social governando com base na idéia de poder soberano, tem 

perdido consistência, num processo histórico de fragmentação, autofagia e fagocitose que 

delineia a metamorfose drástica do modelo, mas não evidencia o produto final dessa mutação. 

 Os movimentos de integração, união e cooperação global entre nações, a supremacia 

crescente da ordem jurídica internacional face aos sistemas estatais, e as constantes 

transferências de funções, prerrogativas e poderes exclusivos para organismos e instituições 

supranacionais, denunciam que o quadro idealizado como padrão irretocável de sistema 

internacional, fundado no imaginário da igualdade, da soberania e do respeito às fronteiras e à 

diversidade cultural, está fadado a receber nova tonalidade e uma moldura capaz de suportar 

as contingências, incongruências e ataques, produzidos e patrocinados pela variedade 

multiforme dos comportamentos humanos, principalmente, quando reunidos em torno de um 

‘totem’ comum. 

Esse processo não é inédito nem inusitado. Ao longo da sua existência, os homens 

provaram um número ilimitado de moldagens, arquétipos de formas variadas e denominações 

díspares, e fórmulas de organização, de governo e de exercício do poder que assumiram graus 



múltiplos de complexidade, os quais, ora avançaram para estruturas dotadas de alto nível 

organizacional, ora regrediram ao mais caótico barbarismo. 

A despeito de somente na modernidade ter se materializado como entidade autônoma, a 

idéia de pessoa coletiva constituída pela vontade dos homens para atender a certos interesses 

políticos recíprocos de caráter duradouro, considerados comuns e distintos dos interesses 

particulares daqueles que a compõem, desde a antiguidade produz efeitos concretos nas 

sociedades, época em que o Estado “se designava pelo nome gentílico dos seus habitantes, e, 

assim, se tinha o elemento povo como definidor dele e, por intermédio de quem se exercia a 

subjetividade dos corpos públicos” (MELLO, 1962, p. 196).  

Na idade média o elemento territorial passou a preponderar, o governo confundia-se 

com o proprietário da terra, situação que perdurou até a renascença, quando foram 

constituídos os grandes Estados nacionais dotados de governos autocráticos alicerçados no 

direito divino dos soberanos que encarnavam a própria instituição política estatal. Na 

modernidade consolidou-se a idéia de Estado como unidade temporal autônoma, distinta dos 

seus componentes.  

As inconsistências nas relações entre sociedade e organização política organizada 

constituem o tema central da ciência política, são os efeitos, tanto institucionais como sócio-

políticos e culturais, dessas interações que determinam os dos regimes políticos, permitem 

caracterizá-los como democráticos, autoritários ou totalitários, e explicam os motivos que 

levaram às nações a optarem pelo fortalecimento do poder central, mediante a plenificação da 

função pública e da uniformização da jurisdição, nos momentos históricos de transição social, 

de estabelecimento do modelo urbano-industrial, de modernização capitalista e de construção 

do Estado nacional (SILVA, 2004, p. 4). 

A compreensão dos embates entre Estado e sociedade possibilitou a redescoberta da 

hegemonia democrática como opção ao modelo estatal autoritário e centralizador da era 



ditatorial, da mesma forma que ajudou a debelar as inseguranças e incertezas, decorrentes da 

inexistência de sentimentos e hábitos pressupostos pelo regime democrático, quanto à 

capacidade das nações de organizar e executar poderes públicos regionais e nacionais, com as 

quais as sociedades modernas se depararam, primeiramente as assentadas na Europa e, 

posteriormente, por um processo de ‘irradiação imitativa’, os demais povos considerados não 

civilizados, após a estruturação do Estado-Nação de base democrática. 

A despeito da hodierna democratização das fórmulas políticas, a centralização do poder, 

sobretudo nos Estados onde o seu exercício é estruturado de acordo com uma concepção 

organicista e elitista que pressupõe a integração nacional sob o pálio da idéia do interesse 

geral universalista, da quebra da oligarquia dos partidos e do aumento da influência da 

máquina burocrática estatal, ainda é visualizada como mecanismo de garantia da unidade 

nacional. 

O modelo estatal moderno, enquanto materialização de uma realidade histórica, 

dialética e complexa, não pode ser abstraído senão como categoria teórica atada a um 

substrato político e simbólico, de uma instância coletiva organizada e estruturada com meios 

de coerção e de expressão de poder, e legitimado para gerir a diversidade de interesses em um 

dado espaço territorial.  

Revela-se como produto do desmoronamento do paradigma marcado pelo universalismo 

eclesiástico e imperial e pelo particularismo citadino, tendo se destacado em razão das 

modificações que acarretou nas relações humanas, principalmente nas formas tangíveis e 

intangíveis de exercício do poder, e na sua impressionante capacidade de se adequar às 

adversidades e às exigências emergentes da complexificação dos relacionamentos sociais. 

No ocidente, surgiu como forma de organização do poder vocacionada para manutenção 

da paz, concentrada na potestade unitária, totalitária e absoluta de um príncipe capacitado para 

exercê-lo com base num aparato administrativo atuante no plano jurídico, político e 



sociológico. Concebe-se o mito do Estado-Nação como mecanismo de afirmação da 

exclusividade da produção normativa, do “princípio da territorialidade da obrigação política e 

da aquisição da impessoalidade do comando político” (RANIERI, 2001, p. 136), e como 

alternativa capaz de suplantar o modelo corporativo da sociedade feudal, por intermédio da 

instituição de um sistema burocrático de administração dos interesses e de execução dos 

comandos legais, da atribuição da qualidade de súditos a todos os indivíduos, do 

reconhecimento dos direitos e liberdades tradicionais e do status social adquirido, da 

entronização dos princípios da unidade nacional e do poder do soberano, e da consolidação da 

força das classes sociais agrupadas em assembléias.  

Com a emancipação financeira do Estado organizou-se um modelo de gestão pública 

divorciado das relações sociais, no qual a ocupação dos cargos da administração e a execução 

das políticas públicas são desvinculadas do sistema de privilégios mantido pelas classes 

dominantes, e o distanciamento entre o público e o privado é valorizado como fórmula de 

consolidação do absolutismo, e de legitimação das associações representativas. 

O divórcio entre Estado e sociedade civil, a edificação de infra-estrutura básica, e a 

formação de um complicado aparato burocrático e policial, apareceram como respostas a esse 

processo histórico, e, sobretudo no ocidente, como facilitadores da materialização do modelo 

liberal de Estado no qual a burguesia ao operar a função legislativa passa a exercer o poder de 

decisão e de controle, o governante se submete à aceitação popular, e a economia é idealizada 

como expressão de uma sociedade individualista atrelada aos desígnios do livre mercado 

imune às interferências estatais. 

O liberalismo, fundado na idéia de respeito aos direitos individuais, à liberdade de 

expressão política e de movimentação de produtos, é eleito como doutrina salvadora capaz de 

responder aos anseios de participação política dos cidadãos e impulsionar a criação de 

instrumentos para garantir o exercício da cidadania. Foi, porém, o alargamento das formas de 



participação representativa e a identificação de novos sujeitos de direitos que permitiram a 

reaparecimento das teorias democráticas que fizeram com que o Estado, impulsionado pelos 

reclamos dos grupos socialistas e nacionalistas, retomasse a função de gestor da ordem social 

e econômica a fim de garantir o bem-estar da população e a inclusão social das classes menos 

favorecidas.  

O neo-intervencionismo, evidenciado, especialmente, como alternativa aos drásticos 

efeitos dos acontecimentos mundiais que inauguraram o século XX, quedou tecido como 

justificativa à inevitável assunção, pelo Estado, da obrigação de prestar serviços tidos por 

essenciais, e da capacidade de ordenar e controlar a atividade econômica numa realidade cuja 

distinção entre público e privado é atenuada à medida que são institucionalizados mecanismos 

de expressão da vontade política da sociedade, onde a idéia de que todos os cidadãos têm 

direito à proteção estatal independentemente da sua renda ou produção, é firmada como 

caminho eficaz para diminuir as desigualdades. 

Identificada com a doutrina jusnaturalista dos direitos do homem e com a concepção de 

que o governo das leis supera o dos homens, essa versão de Estado admite que seus poderes e 

funções sejam regulados e delimitados por normas gerais, e tolera a constitucionalização dos 

direitos naturais e a idealização de instrumentos capazes de obstar o manejo abusivo e 

ilegítimo do poder. O direito, idealizado como mecanismo de enquadramento da atividade 

administrativa e de demarcação da órbita de liberdade dos cidadãos, passa a ser confundido 

com a realidade e a ser manipulado como fator de legitimação das políticas públicas tornando-

se o principal veículo de substituição do regime democrático-representativo por um regime 

burocrático-autoritário. 

Nesse processo, o Estado, geralmente encabeçado por um Executivo hipertrofiado, 

manipula o nacionalismo para divinizar a lei e a ordem, aliena os indivíduos para servirem de 

armas nas disputas ideológicas, e reverencia as forças econômicas supranacionais com a 



intenção de manter parcela da sua autonomia, ainda que afetada pelos efeitos do movimento 

integracionista unipolar impulsionado pela incapacidade dos entes estatais de programar, 

implementar e gerir políticas públicas capazes de solucionar os problemas sociais da 

contemporaneidade. 

O esvaziamento dos poderes do Estado revela outra contingência apontada pela 

exaustão fiscal, econômica, jurídica e administrativa que desestabiliza a governabilidade e 

inviabiliza a elaboração e manutenção de programas e políticas públicas de longa duração, a 

prestação de serviços públicos de qualidade, e a promoção do bem-estar social, causando a 

elevação do grau de descontentamento da população. 

Incapacitado para resolver os problemas do seu meio ambiente e de atender os anseios 

da comunidade que o legitima, e submetido a um processo global redutor da sua autonomia 

política, econômica e social, o Estado nacional tende a perder o atributo de mantenedor da 

interação popular e é exposto ao risco de cisão das bases do consenso social. 

Como reação defensiva a essa realidade crítica, as estruturas mantenedoras da 

supremacia coletiva se avolumaram para permitirem a assimilação de novas formas de 

ingerência na vida social, não só por organismos nacionalizados, mas, também, por entidades 

e órgãos supranacionais voltados para edificação de uma sociedade global, dotada de 

ordenamento supremo a ser reverenciado pelos sistemas jurídicos estatais.  

Organizado, na atualidade, com base numa realidade delimitada pela expressão social 

da pertinência e da unidade de um dado grupo de pessoas, o Estado se renova à medida que 

reinventa mecanismos de participação democrática no jogo do poder, como forma de 

viabilizar o pleno exercício da cidadania, e ao tentar resolver os paradoxos éticos que a 

estatização produz, quando manipulada para patrocinar os interesses da elite dominante 

enclausurada numa minoria poderosa, ainda que legitimada ficticiamente pela maioria. 



Entidade política que é, o Estado também se agarra em ficções e mitos para superar a 

multiplicidade de interesses que deve proteger enquanto representante do corpo social, e para 

se tornar entidade autônoma, imune ao controle coletivo, capaz de subjugar as forças sociais, 

mesmo que em nome do mítico ‘bem-estar’ de todos, de responder satisfatoriamente aos 

reclamos da burocracia e das minorias hegemônicas que dominam a sua máquina, e de 

rechaçar os movimentos sociais de massa que, sob a bandeira da democratização do seu 

aparelho, almejam ascender ao poder. 

Embora supostamente legitimado pelas maiorias sociais, paradoxalmente, delas se 

afasta para poder servir às minorias que manipulam a máquina administrativa, os processos de 

produção e a economia interna, na melhor expressão do capitalismo burguês herdado da 

Europa, e, impregnado pela ideologia liberal fundada na ascensão social da burguesia 

enriquecida, na consolidação do individualismo, na partilha dos poderes, na descentralização 

democrática, na ficção da soberania popular e da gestão representativa, na idéia de supremacia 

constitucional, de proteção dos direitos e garantias individuais, e de império da lei, é 

remodelado para se adequar às versões contemporâneas de Estado, marcadas por modelos 

políticos e econômicos intervencionistas e tecnocratas, e pelo assistencialismo social.  

Essas mutações desembocaram no redirecionamento da noção de Estado a fim de 

ressacralizá-lo como objeto divino de adoração. O exercício do poder sofreu modificações 

para viabilizar a preponderância da função executiva, em detrimento das demais funções 

estatais, firmando-se a tendência de endeusamento do governante que o tornou entidade 

onipresente habilitada a intervir em todas as políticas sociais, notadamente nas 

previdenciárias, econômicas e trabalhistas, onipotente para promover a reconcentração do 

poder nas mãos do executivo, e onisciente a ponto de manipular toda rede burocrática, 

interligando-a por intermédio de amplos mecanismos de comunicação capazes de facilitar a 

sua interferência em todos os setores sociais. 



Nessa dimensão, a figura do Estado como instituição superior à coletividade, capacitada 

para defender as ‘regras do jogo’ e para compor conflitos sociais, colocando-se numa posição 

elevada e eqüidistante, em consonância com uma ‘ordem constitucional’ que o qualifica como 

‘Estado Democrático de Direito’, compatibiliza-se tanto com a idéia Hegeliana do Estado 

total, fundada na moralidade universal e absoluta, encarnada na consciência e na razão, e na 

união das individualidades numa universalidade moldada na relação de dependência que 

vincula a realização plena de cada um ao sucesso da ‘totalidade estatal’, quanto com a versão 

preconizada por Maritain que atrela a sua existência aos objetivos da sociedade e dos 

cidadãos, em nome do que pode manejar o poder superior e a força coercitiva para exigir 

respeito à lei e manter a ordem pública. 

Comporta ainda, as posições que identificam o Estado como mecanismo viabilizador da 

unidade social, e o purismo Kelseniano que o encarcera numa realidade normativa bloqueada 

às interferências de ordem moral, social, política e econômica, num quadro onde Estado e 

Direito se confundem. Da mesma forma, na ‘estatolatria’ é possível encaixar a percepção de 

Burdeau quando o identifica como poder institucionalizado a serviço da ideologia que 

simboliza a ordem social almejada e, como tal, lhe incumbe mantê-la e movimentá-la em prol 

da consecução dos interesses sociais e da diminuição das posições antagônicas. 

Sempre ligado à idéia de adequação às transformações e à necessidade de estabilização 

política, o Estado, ainda entronizado num patamar divino, assume a vestimenta de gestor 

maior do sistema político. Visualizado como aparelho para concretização das decisões 

políticas e para impelir ao cumprimento das leis emanadas do governo, passa a intervir como 

maior avidez nos assuntos privados, consolidando o dirigismo estatal que impulsionou a 

burocratização tecnicista, a partir da qual o regime mantido pelas elites burguesas foi 

substituído por ‘tecnodemocracias’ geridas por ‘técnicos burocratas’, especializados segundo 

critérios de eficiência, racionalidade e planejamento, e sustentadas por uma “ideologia 



conservadora de dominação que faz apelo à segurança, à competência, à manutenção do 

‘status quo’ e ao autoritarismo hierárquico” (WOLKMER, 1990, p. 31), favorecedor do 

estabelecimento do corporativismo estatal que, amarrado ao imaginário equilíbrio das 

estruturas políticas, tende a não reconhecer legitimidade nos movimentos sociais díspares da 

versão oficial de bem comum e de justiça social. 

Contra a idealização do Estado como aparelho político de imposição do poder de uma 

classe dominante, com o fito de satisfazer as suas pretensões numa sociedade marcada pelas 

tensões decorrentes do modo de produção econômica, se insurgem os pensadores anarquistas 

que refutam a sua existência por entenderem que o seu poder oprime e castra a autonomia 

individual, assim como os de formação socialista e marxista, estes, porém, ao invés de 

apregoarem a destruição imediata do Estado, buscam a sua radical modificação mediante a 

transferência revolucionária do poder à maioria proletária como meio de eliminar as 

desigualdades sociais. 

Integra esta última variante, a construção marxista do Estado como uma superestrutura 

da forma de produção capitalista, ou seja, como instrumento de dominação manipulado pela 

burguesia para reproduzir as incoerências do sistema de classes. O Estado, nessa concepção, é 

escravo das condições exsurgentes das forças produtivas e das relações de produção.  

A percepção instrumentalista que o identifica como mera ferramenta utilizada pelos 

economicamente abastados para dominar a cena política, não entra em conflito com a 

construção marxista, onde a classe que governa também se torna evidente em razão do poder 

econômico e da capacidade de controlar os meios de produção, e de manipular o edifício 

estatal para manter a estrutura de dominação composta por burocratas civis e militares, ainda 

que obliquamente incorporados ao sistema. 

Na tentativa de edificar uma ponte eclética, capaz de aplainar o rigor da violência estatal 

legitimada por mecanismos de repressão política, juridicamente admitidos, mediante a 



atuação positiva e articulista dos aparelhos ideológicos com o objetivo de assegurar o 

consenso unificador que lastreia a coesão social, os estruturalistas, representados por Nicos 

Poulantzas, discordaram da percepção do Estado como artifício das classes dominantes para 

controlar a sociedade. Para eles, embora o Estado não possa se desvencilhar do fato de ser o 

bloco refletor dos interesses politicamente hegemônicos, enquanto instituição que unifica e 

organiza o exercício do poder, detem autonomia, ainda que relativa, no tocante às categorias 

dominantes, isto porque, as suas funções decorrem das estruturas sociais e não 

exclusivamente das elites. 

A aparente vitória do capitalismo no mundo globalizado, não impediu a subsistência dos 

estágios críticos produzidos pelos encontros conflituosos entre a ‘práxis’ de acumulação de 

riquezas e a legitimação dos clamores sociais, nem o surgimento de novas correntes 

doutrinárias direcionadas para justificar tais tensões. No novo capitalismo, ao lado da 

tradicional acumulação econômica, são supostamente priorizadas as atividades 

administrativas e burocráticas do Estado, destinadas a promover a socialização do processo 

produtivo sem obstar a apropriação privada dos excedentes, mediante mecanismos políticos 

de adaptação e de intervenção. Mesma tendência foi seguida pelos defensores da tese de que o 

aparecimento da crise fiscal deve-se ao desenvolvimento descontrolado das exigências do 

‘grande capital’ em prejuízo dos pleitos sociais.  

Essas redefinições serviram para viabilizar a moldagem de novas roupagens para as 

teorias estatais. Do modelo liberal inglês e americano foi tecida a versão gerencial na qual o 

Estado é posicionado como administrador consensual da sociedade, representando o exercício 

das liberdades e da soberania, bem como a integridade nacional. Impossibilitado de manter-se 

distante das forças hegemônicas, o Estado, edificado com base nesse padrão, não tem 

conseguido superar a crise gerada pelos inevitáveis desvios de gerenciamento patrocinados 



pela minoria dominante em desfavor das massas oprimidas, constantemente ludibriadas pela 

ilusória igualdade formal maquiada a partir de um imaginário ‘Estado de Direito’.  

O paradigma socialista montado com base na visão stalinista e assentado no que se 

chamou ‘democracia popular’, apareceu como possível antítese ao modelo liberal burguês, se 

bem que reinterpretado em consonância com o novo protótipo gerencial. Fundado na 

ideologia monista revolucionária de Marx e Lênin, edificou-se numa compreensão de mundo 

a partir da percepção da luta de classes radicada nas tensões sócio-econômicas, cuja solução 

proposta exigia alto grau de burocratização dos órgãos públicos, concentração política em um 

único partido e estatização da propriedade e da economia. 

No espaço distorcido localizado entre os modelos burguês-gerencial liberalizante e o 

burocrata-revolucionário socialista, os paradigmas nacionalistas periféricos e totalitários 

preencheram uma extensa fatia do globo, como aspectos extremos da modalidade de 

organização político-estatal arrimada na hiper-valorização do elemento nacional e da 

violência, como forma de conquistar e de preservar o poder. No modelo totalitário, o Estado 

encontra no nacionalismo desenfreado e informado por uma cultura de supremacia étnica, a 

fonte do monopólio do poder, concentrado na reduzida classe dominante e imposto aos 

demais membros da sociedade pela mediação de mecanismos violentos de controle estatal da 

economia, da informação, da cultura e de todas as demais formas de expressão social.  

No esboço marginal de sociedade, a precedência de uma realidade colonial modificou a 

natureza do nacionalismo que passou a exprimir-se como ideologia libertadora e 

desenvolvimentista, viabilizadora da busca por caracteres identitários capazes de favorecer a 

superação dos efeitos históricos da dominação, via emancipação revolucionária das maiorias 

oprimidas rumo à edificação de um Estado ideal. 

Aponta-se, ainda, como produto do integracionismo revigorado, a idéia de ‘Estado 

Universal’ resultante do banimento das fronteiras e da internacionalização das nações, via 



união dos indivíduos em ‘superagrupamentos’ organizados politicamente, alicerçados no 

“sentimento de fraternidade e de universalidade dos direitos do homem” (ANGELO, 1972, p. 

192).  

 

3.2. Da Forja dos Modelos. 

 

Na forma como inventado, o Estado representa uma abstração revelada na reunião de 

indivíduos, personificada ficticiamente para adquirir direitos e assumir obrigações, bem como 

desempenhar funções que lhe são próprias, nos limites do espaço físico da coletividade que o 

instituiu. No sentido pleno do terno, revela-se como uma idéia, “não tendo outra realidade 

além da conceptual, ele só existe porque é pensado” como forma de “explicação satisfatória 

de todos os fenômenos que caracterizam a existência e a ação do Poder político” 

(BURDEAU, 2005, p. X).  

Conquanto alguns juristas e historiadores contemporâneos afirmem quem o Estado “é 

um dado histórico-cultural” (CAVALCANTI, 1989, p. 13), e, como tal, só existente como 

fenômeno que assinala o início da era moderna, a mais antiga e comum interpretação o 

idealiza como ordenamento político comunitário, nascido da dissolução das sociedades 

baseadas em laços de parentesco e na constituição de coletividades mais densas a partir do 

congresso de vários grupos familiares “por razões de sobrevivência interna (o sustento) e 

externa (a defesa)”, que revela o “ponto de passagem da idade primitiva, gradativamente 

diferenciada em selvagem e bárbara, à idade civil, onde ‘civil’ está ao mesmo tempo para o 

‘cidadão’ e ‘civilizado’ (BOBBIO, 2003, p. 73). 

Nessa perspectiva, antes da edificação do modelo estatal moderno de corporação, outras 

estruturas de gestão comunitária integraram as multiformes realidades sociais que 

freqüentavam os diversos ambientes de ocupação populacional. 



As comunidades mais segmentadas da antiguidade fundavam-se nas relações de 

parentesco, as funções de mando ou administração, ainda que arcaicas não extrapolavam os 

limites familiares do clã, onde o poder superior, desempenhado pelo ‘ancião’ ou pelo genitor, 

era restrito aos direitos e obrigações emergentes das relações familiares, e aqueles que a ela 

não se enlaçavam de alguma maneira eram marginalizados. Cada linhagem organizava-se em 

confraria de homens, com rituais próprios, cujo ingresso tinha caráter hereditário e a liderança 

atrelava-se, geralmente, à sucessão e à preexistência de qualidades pessoais. Essas 

associações se reuniam quando as atividades sociais comuns requisitavam a confluência de 

todos, não havia, porém, a instituição de uma autoridade que pudesse se sobrepor às 

lideranças grupais, os poderes setoriais eram coordenados para a consecução da tarefa de 

interesse de todos. 

Cada um era considerado igual aos seus pares, ninguém tinha a prerrogativa de, 

individualmente, exigir comportamentos do outro, nem de emitir comandos normativos 

obrigatórios. As leis, tais quais as conhecemos, não existiam, os espaços que requeriam 

ordenação e disciplina eram preenchidos por regras não-escritas baseadas em costumes 

religiosos e místicos, e tangenciavam todas as órbitas de interesse humano. As infrações eram 

punidas conforme o grau de ofensividade, e aplicadas, conforme o caso, pelo chefe do clã ou 

pela assembléia formada por anciãos após se submeterem aos rituais específicos de passagem. 

Nela a direção era conferida àqueles mais conhecidos pela experiência, piedade e capacidade 

de manter a paz, somente os interessados eram habilitados para convocar a reunião, e os 

conflitos eram solucionados via retaliação ou reparação, mas a execução de cada decisão 

dependia do poder de convencimento dos anciãos em persuadir os integrantes da comunidade 

a obedecê-las. 

A guerra era manejada não como ato político, mas para fins de vindita ou pilhagem, 

sendo as confrarias dissolvidas após as hostilidades. Inexistia sistema de redistribuição de 



riquezas, tais como tributação e taxação, o que inviabilizava a formação de corpo burocrático. 

Os cultos religiosos institucionalizados frequentemente voltavam-se para demonstrações 

mitológicas de controle ou de influência em fenômenos naturais relativos à fertilidade e à 

agricultura. Em algumas sociedades, os sacerdotes manipulavam seus ‘poderes mágicos’ para 

exercerem autoridade e liderança, não raro, assumiam o papel de mediadores em litígios, de 

representantes do seu povo perante outras comunidades, e de instigadores de levantes contra 

dominadores. 

A descentralização do poder nessas coletividades dificultava a coesão social, favorecia a 

tendência à desintegração ou divisão, além de impedir a persistência de situações belicosas, 

por outro lado, facilitava a dominação e o extermínio patrocinado por sociedades mais 

evoluídas ou desenvolvidas, dotadas de estruturas administrativas encabeçadas por indivíduos 

que galgavam se sobrepor aos demais, adquirindo o direito de governá-las com base numa 

ascendência qualificada, ou pretensamente divina. A liderança era transmitida de pai para 

filho e a genitora comumente angariava capacidade de influenciar no governo, graças aos 

laços de parentesco.  

Nessas sociedades, os liames familiares costumavam conferir privilégios aos integrantes 

da linhagem do líder, os quais, de regra, eram designados para chefiar comunidades 

subordinadas. Fora da classe enobrecida pela pertinência ao clã, posicionavam-se os plebeus, 

mesmo desprovidos de quaisquer prerrogativas, principalmente com relação aos integrantes 

do reduzido grupo elevado, e submetidos a discriminações e penalidades que nunca atingiam 

a classe superior, eram considerados súditos e, como tal, propriedade dos chefes, a quem 

deviam fidelidade. 

A concentração de poder político, econômico e militar decorrente do governo já era 

visível, em alguns casos era ainda mais fortalecido pelo sacerdócio, convenientemente 

exercido pelos titulares da governança, que, não raro, utilizavam do misticismo para se 



imporem como verdadeiros monarcas. O alargamento das concessões à classe favorecida 

desencadeou a institucionalização da servidão como alternativa ao pretenso direito de não 

trabalhar, uma vez que o desempenho das atividades manufaturadas passou a ser considerado 

atribuição exclusiva das classes menos abastadas e servis. 

Apesar do poder que detinham, os chefes estavam vinculados aos costumes, 

notadamente fundados em tradições religiosas, mesmo quando emitiam regulamentos ou 

comandos para a comunidade. Na hipótese de território dominial extenso, eram instituídos 

governos regionais, nos moldes do central, mantido este no ápice da estrutura hierárquica do 

poder onde os membros vinculavam-se entre si por laços familiares e de interesses. A 

manutenção desse esqueleto administrativo deflagrou a necessidade de imposição de tributos 

e aluguéis compulsórios e unilaterais, como forma de expropriação de bens e valores dos 

súditos para aumentar a riqueza do governante ou de compensar-lhe pela utilização das suas 

propriedades. 

Quando o recebimento desses valores era intermediado pelos subchefes, eles podiam 

reverter parte do montante em benefício próprio, além disso, recebiam multas, subornos e 

pagamentos pela prestação de alguns serviços e, ordinariamente, se envolviam na maioria das 

atividades econômicas, das quais também auferiam rendimentos. O tesouro acumulado era 

utilizado, inclusive, para conquistar novos súditos e manter a idéia de reciprocidade na 

transmissão de riquezas. Os funcionários eram utilizados de maneira indistinta quer na 

administração, quer nas guerras. 

A imposição de uma estrutura hierárquica permanente foi manuseada como mecanismo 

de subjugação e dominação, mas sofria revezes sérios quando da morte do governante maior, 

devido à fragilidade dos métodos de sucessão, e à insubordinação das chefias menores, que 

buscavam se aproveitar da situação transitória para se libertarem do jugo central. Apesar da 

aparente complexidade organizacional dessas sociedades, somente em algumas a formação de 



uma ‘aristocracia dominante’ impulsionou o aparecimento de profissionais especializados 

aptos para atenderem aos novos objetos de desejos. 

Paralelamente a existência dessas formas comunitárias de manifestação de poder, as 

cidades foram erguidas, mas permaneceram independentes e sendo tratadas de forma 

diferenciada no jogo político em voga até então. Consistiam em agrupamentos permanentes, 

fincados em edificações duráveis, com prédios específicos para habitação, culto, mercancia e 

administração, onde eram desenvolvidas um número variável de atividades e profissões, e 

realizados intercâmbios culturais e mercantis, governadas freqüentemente por chefes 

subordinados. Eram dotadas de um sistema gerencial e possuíam um arcabouço social 

complexo, sendo possível detectar, além das classes representadas pela ‘aristocracia’ e pela 

plebe, a integrada por autoridades nomeadas e a dos escravos. 

Algumas cidades, por pertencerem a uma armação política já formada, passaram a servir 

de capitais ou de centros administrativos, em razão do que tiveram de abdicar da 

independência relativa que gozavam, outras, porém, eram verdadeiramente autônomas, 

tinham governos próprios desempenhados por muitos, devido ao fato de serem consideradas 

empresas coletivas. Comumente denominadas ‘Cidade-Estado’, inauguraram um modelo 

inovador de administração e de exercício do poder, no qual os cidadãos apontavam os 

indivíduos aptos para comandá-los, que, no exercício das funções para as quais eram eleitos, 

atuavam em nome da coletividade. Delimitava-se a esfera pública e a órbita privada da 

convivência humana, para viabilizar a distinção dos atos de autoridade manejados em razão 

do poder familiar, daqueles proferidos por força de uma exigência política ou governamental. 

A instituição citadina mais relevante era a assembléia do povo, reunida por provocação 

dos magistrados com a finalidade de aprovar leis, escolher novos magistrados e decidir, em 

caráter definitivo, questões atinentes à guerra e à paz. Eleitos ou convocados por sorteio, os 

magistrados também ocupavam posição de destaque, a eles cabia administrar a cidade, 



convocar as assembléias, exercer o comando da guerra, a gerência das finanças e das obras 

públicas, aplicar a justiça e velar pela manutenção da ordem. Nas cidades gregas o preparo 

dos cidadãos para governarem e serem governados constituía em imperativo, não havia uma 

estrutura de cargos e carreiras dispostas hierarquicamente, tanto é que cada magistrado agia 

de forma autônoma com relação aos seus pares. Em Roma, o carreirismo era ordenado e os 

magistrados tinham poder coercitivo. 

Os sacerdotes também compunham o jogo do poder nas Cidades-Estado, embora 

submissos a um sistema de rodízio, possuíam capacidade concreta de intervir nos assuntos 

políticos, já se divisava, inclusive, em Roma, a figura de um ‘sumo pontífice’ com autoridade 

temporal sobre todo o credo oficial.  

As ‘câmaras’ igualmente figuravam como órgãos de governo das cidades, após 

perderem o caráter aristocrático, cederam lugar a um sistema de escolha temporária, salvo em 

Roma, onde os senadores tinham assento vitalício, e firmaram-se como locais de preparo dos 

projetos de leis a serem discutidos na assembléia, de fiscalização e correição das atividades 

dos magistrados, de deliberação acerca da suspensão de direitos civis, e do reconhecimento de 

estado emergência. 

As Cidades-Estado eram desprovidas de uma rede jurisdicional unificada, os tribunais 

eram compostos por cidadãos comuns que mantinham independência do poder político, suas 

decisões tinham caráter definitivo, uma vez que não existiam Cortes de apelação. Por terem 

governo múltiplo, as cidades careciam de funcionários especializados, estruturas 

administrativas complexas e milícias regulares, sempre que havia declaração de guerra os 

homens eram convocados e tinham que lutar sem qualquer pagamento, por serem as guerras 

vistas como assunto da população. Só recebiam remuneração os mercenários, que não eram 

considerados cidadãos. Sem burocracia nem forças armadas, grande parte das cidades 

sobrevivia independentemente da tributação dos cidadãos, quando situações emergenciais 



eram detectadas, ocasionalmente, instituíam-se impostos que costumavam onerar os menos 

abastados. 

As despesas com a governança advinham dos tributos do mercado e das arrecadações 

com a prestação jurisdicional, os sacerdotes, a seu turno, auferiam sustento da venda dos 

restos dos animais sacrificados e das operações financeiras realizadas nos templos. Quando 

não submetidas ao domínio de tiranos, as Cidades-Estado tinham liberdade administrativa 

quer nas relações externas, quer nas questões internas, liberdade esta equiparável à soberania 

dos modernos, cada cidadão podia escolher livremente o culto, se sujeitar as suas próprias 

normas e aos tribunais para cuja composição concorreu, tinha o direito de participar das 

decisões políticas e de ser administrado por governantes que elegeu.  

 

3.3. Da Construção dos Impérios. 

 

Antítese da estrutura ordenada e compacta das Cidades-Estado, os Impérios surgiram 

para saciar a fome ilimitada de poder e a necessidade interior do homem de tornar-se 

imponente, de se igualar à divindade e de extrapolar todos os limites da vaidade, da 

arrogância e da ostentação. De Roma à China, civilizações eram comandadas por Imperadores 

que buscavam perpetuar o domínio mediante a elaboração de regulamentos sucessórios 

intrincados, a instituição e atribuição de regências com base nos laços de parentesco, e a 

assunção de pretensas ascendências divinas que os transformavam em deidades e os 

habilitavam a assumir a chefia da Igreja. 

Incorporando o poder secular e o temporal, o imperador governava de forma absoluta 

concentrando em si as funções legislativa, executiva e jurisdicional, colocando-se, em 

qualquer situação, num patamar inatingível pela lei. Por almejar um poder ilimitado, não 



aceitava a existência de iguais, todas as sociedades políticas situadas além das fronteiras do 

império eram vistas como bárbaras e desprovidas do direito de existência autônoma. 

  Ao lado da religião, a burguesia e o poderio militar figuravam como vigas de 

sustentação do império, o serviço militar era concebido como profissão remunerada pelo 

tesouro do imperador, em alguns casos, o pagamento era substituído por terras ou isenções de 

impostos. A burocracia civil era desempenhada pelos letrados, logo de início monopolizada 

pelos sacerdotes, os quais, com a propagação da escrita, foram substituídos por integrantes 

das classes altas que se resignavam a um carreirismo fundado nas influências familiares, no 

entanto, burocratas e militares eram sempre mantidos em espaços distintos. 

A tributação se firmou como principal fonte de riqueza dos governantes, que de tudo 

faziam para se manterem como indivíduos mais abastados dos seus domínios. Exército e 

burocracia eram considerados celeiros dos seus servidores, os quais a ele prestavam juramento 

e se subordinavam; a Igreja figurava como instituição relativamente isenta, por possuir 

grandes propriedades e bens materiais valiosos tinha sistema de tributação próprio, e ao 

oferecer certa tranqüilidade e lisura, seus templos, não raro, serviam de centros para 

realização de comércio e operações financeiras. 

As dificuldades com a manutenção da potestade imperial, decorrentes da extensão 

territorial, impulsionaram os governantes a realizarem construções marcantes em diferentes 

locações do império, a instituírem mecanismos censitários, e estruturas de transmissão célere 

de mensagens e de controle econômico geralmente inábeis para os fins aos quais se 

propunham. É fato que a diversidade cultural impedia a manutenção de um sistema 

administrativo e jurídico uniforme, sendo considerada, em várias ocasiões, fator impeditivo 

do exercício do poder, forçando o governante a se sujeitar à prática de negociações e acordos 

para aplainar as tendências revolucionárias. Além disso, as distâncias entre as províncias e os 

centros de poder facilitava a malversação das somas arrecadadas, e o surgimento de 



movimentos libertários, encabeçados por ‘guerreiros governantes’ ciosos pela emancipação 

dos seus domínios das garras do império. 

A derrocada do Império Romano foi, talvez, um dos fatos mais significativos da história 

do ocidente, por ter marcado, de forma indelével, as concepções políticas das sociedades 

dominadas quer em razão do desconhecimento, pelos invasores bárbaros, dos mecanismos e 

das estruturas de organização e exercício do poder, estratificados nos territórios ocupados, 

quer graças ao esfacelamento da unidade provocado pela diversidade cultural dos novos 

ocupantes, os quais, ao invés de optarem por um aparelhamento político uno, fundaram vários 

reinos com dimensões variadas que foram submetidos à partilha entre os chefes guerreiros, 

categorizados numa nobreza disposta hierarquicamente, composta por duques, marqueses, 

condes, viscondes e barões que assumiram o domínio dos seus territórios na qualidade de 

cessionários do poder jurisdicional do rei, com o compromisso de defenderem as regiões 

‘aquinhoadas’, prestarem auxílio militar, pagarem impostos e velarem pela fidelidade ao 

monarca. 

Esse modelo de descentralização política, caracterizado pelo parcelamento das 

soberanias, causou o amortecimento do poder do rei e o fortalecimento dos nobres, que 

passaram a desempenhar e suprir atividades antes atribuídas, exclusivamente, ao poder 

central, especialmente na área da defesa. 

Alheios ao conceito de personalidade do Estado, os novos manipuladores do poder 

instituíram como nova fórmula de arranjo político o “Estado Medieval segundo o estilo 

germânico-oriental, onde a característica básica estava na fragmentação da soberania e na 

descentralização das funções do poder” (TEMPORAL, 1987, p. 113).  

Fincado num modelo de sociedade baseado na relação de produção caracterizada pela 

“propriedade do senhor sobre a terra” e “sobre os camponeses” (PARAIN, s.d., p. 28), 

suscetível de ser arrendada aos burgueses capitalistas das cidades, o feudalismo é idealizado, e 



com ele a rede centralizada de informações, transportes e defesa tecida pela burocracia e pelo 

exército imperiais, torna-se obsoleta. Prerrogativas antes exclusivas do imperador, como a 

utilização exclusiva dos recursos econômicos e a tributação foram transferidas para ‘lordes e 

barões’. A ideologia do poder foi remaquiada para oferecer suporte aos interesses da 

aristocracia e da Igreja, e à transição inevitável de um regime fortemente centralizado para 

outro acentuadamente descentralizado. 

Modelo ideal de fragmentação do poder, o feudalismo reflete a derrocada da unidade 

sugerida pela monarquia e pelo imperialismo, nele o governo partilhava-se entre diversos 

gestores desiguais, ligados apenas por vínculos de lealdade. Nesse período, a colocação 

privilegiada da Igreja na Europa ocidental conferia tonalidade diferenciada à manipulação do 

poder, já no final do primeiro milênio, regiões importantes viviam sob a autoridade papal e 

não se sujeitavam ao imperador instalado ora na ‘Grande Germânia’ ora na ‘Itália’. No 

decorrer da Idade Média, a autoridade do Vigário de Roma manteve-se incólume não apenas 

ao poder imperial como também ao governo secular, possuía seu próprio território, cujo 

controle era patrocinado pela nobreza familiar, e forças militares sobre as quais mantinha 

controle supremo. 

Desde cedo a Igreja soube manejar, com agilidade, a quase exclusividade no 

desenvolvimento da educação para tornar-se indispensável ao funcionamento da burocracia 

feudal, o fato de seus bens serem dispersos a forçou a elaborar um intrincado aparelho de 

controle administrativo, jurídico e financeiro. Como compensação pelos serviços prestados, 

conseguiu angariar privilégios que variavam desde a imunidade dos seus membros face às leis 

seculares, até o direito de instituir tributos próprios e de anular juramentos de vassalos. 

Entretanto, a imposição da autoridade eclesiástica centrada no papado somente galgou 

primazia na Europa, e muito cedo encontrou óbices no clero imperial e no de diversas regiões 



da Inglaterra, Hungria e Itália, fato que ocasionou desgastes e ‘cismas’, principalmente no 

tocante à identificação do real ‘representante de Cristo’ nas paragens terrenas. 

Marsílio de Pádua, em meados do século XIII, firmou-se como partidário inflexível da 

luta em desfavor do poder papal, nas suas reflexões defendia a eliminação da soberania como 

poder da Igreja, considerava o exercício da plenitude da potestade pelo pontífice, uma forma 

de usurpação identificada como causa primordial da discórdia na sociedade, cuja solução 

estava na atribuição da “proeminência do poder à jurisdição leiga”, a ser exercida de forma 

indivisível pelo Estado (RIBEIRO, 1998, p. 79).   

Os governos seculares não tardaram a fazer uso dessas desavenças para aumentarem o 

seu poderio e obnubilar a pretensa supremacia clerical, mediante a imposição de acordos e 

atos normativos que, aos poucos, suprimiram a autonomia financeira da Igreja, mormente com 

a sujeição das suas propriedades à tributação. 

Em outra frente de batalha, as idéias humanistas seculares, surgidas na Itália, 

professavam que a fé cristã não consistia no único pressuposto para a edificação de uma 

sociedade civilizada e eticamente superior, a partir daí não foi difícil para os governantes 

extinguirem outros privilégios que gravavam o clericado como se concessão divina fosse. 

Vedou-se o direito de recurso ao Pontífice contra o sistema jurídico secular, a abertura de 

processos de inquisição sem a autorização do monarca, a exclusividade na formação e 

cumprimento de testamentos, como parte de um processo de perda de poderes que culminou 

na Reforma.  

Lutero, Calvino, Beza e tantos outros reformistas só encontraram respaldo junto à 

nobreza porque se insurgiram contra a faceta mundana do domínio temporal, e não 

representavam perigo revolucionário concreto. O protestantismo alastrou-se facilmente 

carregando uma leva significativa de adeptos importantes por toda Europa, cuja primeira 

obrigação era renunciar à obediência ao Papa. 



Aproveitando-se da situação, os governantes confiscaram bens da Igreja causando 

abalos significativos na economia eclesiástica, e acréscimo considerável da receita real. Em 

alguns países parte dos clérigos foram transformados em funcionários do governo, sendo-lhes 

vedado, porém, interferir nos assuntos reais. Mesmo os soberanos que não se tornaram 

adeptos do protestantismo iniciaram políticas de controle do clero promovendo o 

remanejamento de autoridades e a distribuição de benesses.  

Atenta às ameaças contra a sua existência, a própria Igreja se dispôs a reformular sua 

doutrina, mas as transformações no cenário do poder já tinham afetado a realidade política e 

social de forma bem mais profunda do que a imaginada, a formação de leigos em áreas que 

antes só interessava aos padres, libertou os governantes da dependência dos clérigos para 

administrarem a máquina governamental, até mesmo os nobres passaram a ver no serviço real 

uma forma de galgar melhores posições.  

A concepção de que a estabilidade política de um governo dependia da interveniência 

ativa da religião foi fragilizada com a disseminação da idéia de tolerância religiosa que, 

paulatinamente, eliminou as formas de discriminação motivadas pelo credo, ofereceu lastro ao 

crescimento das posições que professavam o divórcio entre Igreja e Estado, à abolição do 

imaginário direito divino dos monarcas, bem como da fantasiosa construção que lhes atribuía 

a obrigação de velar pela integridade espiritual dos súditos. 

Professar uma fé e praticar uma religião passaram a ser considerados como meros 

fatores de influência na manutenção da ordem pública. Não foi despropositadamente que 

Thomas Hobbes sintonizado com as mudanças do seu tempo, ao lançar o ‘Leviatã’, em 1651, 

chegou a asseverar que a crença em Deus em nada influenciava nos rumos da política.  

Arremessado num caminho de difícil retorno, o Papado não encontrou alternativa senão 

enclausurar-se num principado reduzido onde, apesar das intrigas mundiais, seria viável a 



idealização de um Estado absoluto com influência externa proporcional ao tamanho do seu 

território. 

Concomitante à guerra dos reis contra a Igreja, as hostilidades lançadas em desfavor do 

Sacro Império Romano continuavam a tomar dimensões preocupantes, com poder supremo 

apenas nos assuntos que atingissem a cristandade, e que não conseguia se manifestar além das 

fronteiras da ‘Grande Germânia”, o império manteve-se influente tão-só por configurar, no 

imaginário popular, estrutura capaz de se contrapor ao poder da Igreja. Entronizado como 

chefe da hierarquia feudal e detentor de um domínio diretamente conferido pelo Criador, o 

Imperador, escolhido por sete ‘Príncipes Eleitores’ aos quais eram atribuídos direitos de 

mineração, de coletar impostos e de tributar judeus, possuía, em tese, prerrogativas intocáveis, 

potestade sobre todos os cristãos, passível de ser exercida em todas as nações, e capacidade 

exclusiva para nomear reis. 

O desgaste ocasionado pelas jogatinas do poder e pela vendagem indiscriminada de 

títulos nobiliárquicos, além das incansáveis batalhas contra os turcos, foram apenas alguns 

dos fatores indicativos da desintegração do império. Charles V, ao ser coroado em 1519, foi 

levado a aceitar que os príncipes passassem a interferir nos assuntos imperiais, o que 

culminou com a ‘Dieta de Worms’ que instituiu o ‘Conselho Imperial’ com atribuição para 

assumir o governo na ausência do soberano, e velar pela paz. Ainda sob a bandeira dos 

Habsburgo, teve início a mudança da sede do império para um Estado dinástico que passou a 

ser denominado Áustria, e quedaram consolidadas as transformações que o descaracterizaram 

e o despiram dos seus poderes originários, como mecanismo de sobrevivência às investidas 

dissolutórias. 

Esses planos de dissolução não eram recentes, já em 1598 o duque Suly havia proposto 

a quebra dos laços internacionais e feudais do império, e a criação de países delimitados por 



fronteiras geográficas com certo grau de soberania, ligados numa coletividade apta para 

elaborar comandos internacionais e para compor divergências em prol da sustentação da paz. 

O sistema feudal não resistiu às modificações de ordem sócio-econômico-política 

causadas não só pelas disputas pelo poder, como também em razão dos efeitos drásticos das 

Cruzadas na formação social. É inolvidável que tais campanhas interessavam tanto à Igreja, 

como meio de afastar da Europa as guerras particulares dos nobres que afetavam as suas 

propriedades, quanto à ‘baixa-nobreza’ porque, exposta à regra da primogenitura como 

fórmula de transmissão hereditária, precisava conquistar territórios próprios para constituir 

novos feudos, ademais muitos dos nobres proprietários tiveram de vender seus bens e direitos 

para poderem participar das incursões, nas quais, não raro, eram exterminados, e, quando 

conseguiam voltar se viam desprovidos de condições para preservar suas prerrogativas. 

Além disso, o renascimento do comércio, impulsionado pelo aumento populacional dos 

burgos decorrente do movimento migratório rural, também facilitou o esvaziamento dos 

feudos que, por sua vez, auxiliou no processo de consolidação do poder real a partir da 

reintegração aos domínios monárquicos do território antes partilhado com a nobreza.  

Insatisfeito com a contínua contestação protestante ao seu poderio, o Império 

Habsburgo detonou a ‘Guerra dos Trinta Anos’ visando recuperar a força perdida, empreitada 

que terminou com a ‘Paz de Vestefália’ em 1648, e acabou por consolidar a supremacia da 

Monarquia, inclusive sobre a Igreja, e por deflagrar o surgimento do Estado Moderno com o 

claro delineamento entre o espaço imperial e o território dos demais governantes. Aliás, até 

mesmo os domínios que integravam a rotunda imperial findaram reconhecidos como 

soberanos, capacitados a manterem relações diretas com outras potências, e para 

disciplinarem, dentro dos seus limites, as manifestações religiosas. 

Paralelo aos embates contra a pretensa supremacia universalista do Império e da Igreja, 

também foram encetadas modificações substanciais no arcabouço particularista feudal 



fundado na suposta superioridade dos reis, sugerida pela extensão das suas posses e pela 

construção de uma imaginária supremacia da vassalagem. Nesse tempo, era fato que os reis, 

na sua maioria, estavam subordinados aos interesses dos nobres que usavam de todos os 

expedientes para impedir o sucesso dos processos centralizadores, exemplo emblemático 

dessa fase foi a imposição da Magna Carta ao Rei João, sucessor de Ricardo Coração de Leão, 

pela nobreza acobertada pela Igreja e pelas Cidades autônomas, na qual foram concedidos aos 

nobres amplos privilégios. 

Embora durante toda a Idade Média as guerras tenham sido travadas com o objetivo de 

proteger ou de alargar as posses dos beligerantes, não havia uma concepção palpável de 

território delineado com base em fatores nacionalistas. Na Inglaterra de Eduardo III já estava 

em uso o modelo do ‘governo em parlamento’, no qual as propriedades tomadas da Igreja 

foram dilapidadas e transformadas em benesses e favores a fim de arregimentar para a 

monarquia a alta aristocracia.  

A França se submeteu a um processo mais moroso, a supressão das prerrogativas dos 

nobres só teve início com os sucessores de Felipe IV, os quais, precipitando o fortalecimento 

da monarquia, implantaram o direito romano, notadamente concentrador, e passaram a indicar 

os integrantes das Cortes Judiciais. Finalizada a ‘Guerra dos Cem Anos’, a reestruturação 

francesa cruzou pela abolição da vassalagem e pela atribuição, a todos, do caráter de súditos, 

mas somente com Luiz XIV consolidou-se a demissão dos nobres dos governos regionais. 

A Espanha teve que passar por um aguerrido ritual bélico até conseguir juntar em um só 

país os díspares reinos de Castela e Aragão, fato que só começou a se concretizar com a 

aquisição, pelo rei, do direito de designar governadores e os integrantes do Tribunal, antes 

monopolizado pela nobreza.    

Marcada pelo declínio do Sacro Império e pela impossibilidade dos imperadores de 

exercerem gerência efetiva das regiões sob o seu ilusório jugo, a Alemanha colocava-se em 



posição truncada e agravada pelo poderio nobiliárquico sobre vastos territórios, aos quais já 

havia imposto administração de cunho estatal pela força da aristocracia capitalista das grandes 

cidades. A dificuldade no exercício do controle da nobreza começou a ser definitivamente 

debelada quando os ‘príncipes alemães’ se impuseram como governantes de vastos territórios 

e adotaram políticas para erradicarem as estruturas feudais e estamentárias. 

Os principados chegaram à Vestefália com características estatizantes, a subjugação dos 

nobres exigiu a conformação de um sistema de privilégios nobiliárquicos que compreendia 

desde o direito a isenções tributárias, a tribunais de exceção, a manutenção de brasões e 

acesso direto ao soberano, até a exclusividade no provimento de altos cargos na 

administração, na justiça e no exército. Protegida da castração total do poder de influenciar 

nos rumos da monarquia, a nobreza se resignou completamente à potência do monarca 

associando-se plenamente à coroa. 

 

3.4. Da Idealização da Autonomia. 

 

A edificação do Estado na sua moldura moderna acarretou, além da derrocada do 

império, da igreja e da nobreza, a dilapidação do poderio secular das cidades relativamente 

autonomizadas. Concebidas como corporações onde os direitos eram uniformemente 

concedidos a todos os ‘cidadãos’ que, diversamente daqueles que habitavam o campo, eram 

considerados livres, as cidades consubstanciavam, dentro do sistema feudal, a antítese da 

hierarquia de privilégios que o caracterizava. Não submissas totalmente ao quadro 

descentralizado do poder, tinham governo e aparelho tributários próprios e uma estrutura de 

proteção e de garantias da ordem pública mantida pelos dividendos advindos das atividades 

mercantis e empresariais. Intocadas, encontraram no embate entre monarcas, príncipes e 



nobres um lugar comum para forçá-los a aceitarem seus interesses, geralmente voltados ao 

aumento do grau de autonomia e à imunidade tributária. 

A geografia insular e a tendência originariamente unificadora facilitaram, na Inglaterra, 

a subjugação das cidades, sempre hostilizadas pela nobreza e pela coroa. Detentoras de 

precária autonomia sujeitavam-se ao controle direto do governo central, o que de fato impedia 

o agravamento dos conflitos concorrenciais internos, geralmente violentos em outras 

localidades, e obstava formação de grupos dispostos a se envolverem nas disputas 

nobiliárquicas e aristocráticas pelo poder. Quando forçadas a intervirem nas lutas internas, o 

faziam por intermédio de aportes financeiros. 

A paisagem italiana era completamente diferente. Em sua maioria, fundadas e 

administradas por membros da nobreza feudal, as cidades da Itália emanciparam-se de forma 

prematura, e desde cedo se engalfinharam em batalhas visando à hegemonia comercial e a 

conquista de espaços para desenvolvimento agrícola próprio. Sobreviveram desses embates 

somente as mais fortes e independentes, e que, de alguma forma, galgaram congregar 

comunidades políticas autônomas que, durante muito tempo, demonstraram potência tangível 

e aptidão para influenciarem sensivelmente o comércio e os serviços bancários internacionais. 

Entretanto, as fórmulas de exercício e de manutenção de poder por elas eleitas, ao invés de 

servirem à unificação, propiciaram desagregação e as deixaram desprovidas de ‘cidadãos’ 

dispostos a lutarem em seu favor nas constantes investidas dos governos centrais alienígenas, 

circunstância que findou aniquilando completamente a independência originariamente 

conquistada. 

Numerosas e desprovidas de proteção real, as cidades alemãs, após a derrocada da 

‘Hansa’, pouco aproveitaram do direito à autogestão, à deriva do desenvolvimento comercial 

se submeteram ao domínio nobiliárquico, incapazes de edificarem um sistema gerencial que 

favorecesse o mínino de autonomia ou de destaque político, acabaram sucumbindo ao poder 



dos ‘príncipes’, sendo anexadas aos seus domínios e entregues aos governantes por eles 

indicados. 

    Na França, o tratamento que os reis davam às cidades não diferia muito daquele 

conferido aos nobres que assumiram o controle das mesmas após a Guerra dos Cem Anos, 

quando, desamparadas pelos reis, foram forçadas a se comportarem como comunidades 

politicamente autônomas, no trato com entidades estrangeiras, e a formar suas próprias 

milícias para se protegerem das investidas externas. Com o término das batalhas, os reis 

encetaram medidas com o objetivo de reconquistá-las lançando mão de todos os meios que 

estavam ao seu alcance para fazê-las sucumbir aos seus comandos.  

No decurso dos embates religiosos, as cidades ganharam relevância política chegando a 

obter certa liberdade com o Édito de Nantes, restando ao monarca escolher os 

administradores, na maioria das vezes entre os integrantes das listas que lhe eram enviadas 

pelos súditos, e intervir quando emergências fiscais e desordens exigiam demonstrações de 

poder. O desgaste provocado pelas constantes rebeliões acelerou o processo de quebra da 

autonomia citadina, que se consolidou no reinado de Luis XIV, quando foram extintas as 

eleições para magistrados, então substituídos por intendentes com amplos poderes de gestão e 

designados diretamente pelo monarca. 

As cidades autônomas espanholas também conheceram um período de grande prestígio, 

principalmente durante a peleja travada contra os mulçumanos, mas, encerradas as lutas e 

acirrada a desordem no interior das comunidades, os reis não tardaram em retomar a adoção 

de medidas interventivas, primeiramente, mediante a supervisão interina realizada por 

corregedores enviados ocasionalmente, depois, pela efetivação desses funcionários em todas 

as cidades, os quais passaram a exercer funções administrativas e a desempenhar o papel de 

gestores dos interesses da realeza. 



Revigoradas pela saída do Rei Carlos, que ansiava por ascender ao Sacro Império, as 

cidades resistiram à invasão aristocrática e à extorsão tributária, rebelaram-se contra o regente 

e algumas expulsaram os corregedores reais, esse movimento, no entanto, não prosperou 

porque o governante, com a ajuda da nobreza, conseguiu debelá-lo violentamente. Deixadas à 

mercê da aristocracia passaram a ser objeto de confiscos de toda ordem, que as conduziu à 

decadência econômica e social da qual somente conseguiram sair após a era napoleônica. 

Outra foi a realidade suportada pelas cidades Suíças e dos Países Baixos, elas, ao invés 

de sucumbirem à realeza, assumiram o governo dos seus destinos para o que contaram com o 

apoio do interior. Na Suíça, antes mesmo do divórcio do império, já tinham se congregado 

numa confederação que não tardou em optar pela neutralidade, num mundo cada vez mais 

belicoso. Nos Países Baixos, apesar de submetidas à Dinastia Borgonha, se aliaram à nobreza 

para patrocinarem a guerra da independência holandesa, da qual resultaram as ‘Províncias 

Unidas’ administradas por um único Príncipe que sequer poder para recolher tributos detinha. 

Em verdade, nessa região, nunca houve movimento significativo voltado à instituição de 

monarquias absolutas, as cidades controlavam os seus representantes nos ‘Estados Gerais’ 

onde se faziam sentir como coletividades políticas autônomas. Essas particularidades, 

somadas às condições geográficas do território no qual estavam encravadas, protelaram a 

centralização administrativa e, em conseqüência, a conformação de estruturas políticas 

estatais nos moldes delineados à época.  

Mesmo submetidas ao jugo centralizador dos monarcas, e vinculadas à orientação dos 

governantes, é fato que as cidades não perderam por completo a sua importância política. O 

triunfo da monarquia deveu-se especialmente à peleja pelo poder entre o Sumo Pontífice e o 

Imperador Sacro, embate que fragilizou as potencialidades de ambos e que ensejou o 

movimento reformista fortalecedor dos monarcas, antes categorizados como nobres 

‘latifundiários’. Estes por sua vez, atentos à ameaça que as cidades autônomas poderiam 



representar, sempre instigaram a nobreza à nelas intervir, ainda que para tanto fosse 

necessário combatê-las, não para exterminá-las, mas para castrar as suas potencialidades 

políticas. 

Assumindo a burocracia citadina, os nobres suprimiram a participação popular na 

escolha dos seus representantes ou gestores, tomando para si as funções administrativas, 

fiscais e policiais, mormente no que tange à repressão de revoltas. Os cidadãos, por 

pertencerem a um estamento inferior, não mais foram admitidos em funções governamentais, 

com isso tiveram chance de desenvolver um sistema econômico fundado no capital que 

conferia sustentação financeira à monarquia. 

Já nessa época, a participação direta do monarca nas batalhas rareava, muitos preferiam 

confiar os comandos das suas legiões a nobres criteriosamente escolhidos, a quem instruíam 

de forma especificada, assim, o governo foi sedentarizado em resposta aos reclamos de 

centralização do manejo do poder, fato que teve sua expressão máxima nos monarcas 

franceses que antecederam à revolução. 

A nova aparência do maquinário da poder exigiu a edificação de sedes, palácios e toda 

estrutura confortável para abrigar a burocracia exsurgente e a Corte, onde o monarca, 

deificado como forma de afirmação da potência absoluta, se confinava, e somente saía em 

ocasiões excepcionais. Em contrapartida, se tornaram cada vez mais dependentes dos 

burocratas, militares e tribunais para consolidarem sua vontade como manifestação suprema, 

merecedora de total e irresignada obediência, esse aparato, ao final, mostrando-se 

completamente capaz de funcionar sem a sua concorrência, foi utilizado com eficácia para 

afastá-lo do poder. 

 

3.5. Da Fragmentação dos Poderes. 

 



O Estado na formatação moderna, ou seja, como abstração distinta da pessoa do 

soberano, apesar das transformações do cenário político, ainda não tinha recebido contornos 

suficientes. O jogo político de interesses que motivou o expurgo da potência e dos privilégios 

do império, da nobreza, da Igreja e das cidades autônomas, antes de configurar mecanismo de 

reafirmação de coletividades políticas, unificadas por laços de pertinência a objetivos comuns, 

denotou a consolidação do particularismo monárquico.  

Nada obstante a tendência centralizadora do modelo inaugurado após Vestefália, o 

completo divórcio entre o soberano e o Estado por ele gerido, não foi rápido nem pacífico, 

isso porque, a quebra do sistema absolutista foi antecedida por um longo processo traumático 

que, além de dissolver os liames que acarretavam a confusão entre a figura do governante e do 

seu Estado, retirou a relevância daquele como elemento conformador deste. Não é sem razão, 

o fato de a história do ‘Estado moderno’ identificar-se com a saga de como a burocracia 

tornou-se independente do governante e da sociedade, ao tempo em que se impôs como seu 

elemento revelador, ao influir no estabelecimento das fronteiras físicas onde o poder esbarra, 

e nos instrumentos de gestão e de sustentação da estrutura que o alicerça. Aliás, desde o 

momento em que os Chefes políticos necessitaram impor seus comandos a súditos não 

integrantes da órbita familiar, a formação de uma classe qualificada de funcionários ou 

escravos para se incumbirem das tarefas administrativas, bem como cortejá-los da maneira 

mais afetada possível em público, se impôs.  

Para tanto, na Idade Média, geralmente eram escolhidos entre os nobres, quando não, 

quedavam inseridos nessa classe mediante casamentos arranjados, no entanto, com o 

alargamento das exigências administrativas para fora dos limites dos centros de poder, muitas 

das tarefas foram confiadas a delegatários, consequentemente, os altos funcionários não mais 

poderiam ser inseridos no rol dos meros serviçais do monarca, passaram então a adotar 



titulações outras, como Ministros de Estado, Secretários, Conselheiros, o que, 

inevitavelmente, provocou a institucionalização de tais cargos.    

Com a derrocada do sistema feudal de arrendamento de terras como fonte de renda, a 

venda de cargos se transformou em importante suporte financeiro. Alienados a quem pagasse 

melhor preço, de regra, não ofereciam contrapartida remuneratória significativa, percalço que 

era compensado por um sistema de privilégios vinculado à autorização de cobranças de taxas. 

Dado a natureza privada que incorporavam os cargos não eram estáveis, a permanência do 

vínculo dependia do pagamento anual e contínuo de montante previamente estabelecido. 

Dependendo do país, permitia-se tanto a acumulação como a possibilidade de revenda de 

colocações, como instrumento de aferição de lucro e de acesso aos postos mais altos, também 

podiam ser transformados em bens de família e transmitidos por testamento. 

Com o surgimento do sistema prussiano, na primeira metade do século XVIII, que 

vedava a alienação de cargos, e revertia para os cofres do governo todas as receitas 

decorrentes de atividades administrativas, a estrutura venal foi abandonada, eles passaram a 

ser ocupados por burocratas letrados e integrantes das forças armadas, sendo idealizadas 

armações administrativas especializadas e com atuação em todo reino.  

Simultâneos ao aumento de funcionários, cresceram o arcabouço burocrático e a 

quantidade de documentos produzidos pela máquina de governo, tais circunstâncias 

motivaram o disciplinamento rígido das funções e o desenvolvimento de métodos e técnicas 

de preservação de documentos, e de provimento de cargos, dentre as quais o concurso público 

destacou-se como modalidade restritiva da fórmula de livre nomeação ou designação, 

comumente manuseada pelos monarcas. 

  Nessa nova realidade, os funcionários, de meros subalternos do rei, são alçados à 

categoria de serviçais do Estado, não demorou muito para que ocorresse a alforria do 



Judiciário e a subseqüente interdição da faculdade do soberano de intervir nas deliberações 

jurídicas dos subordinados. 

O deslocamento do exercício do poder entre as esferas da administração, resultou no 

‘despotismo burocrático’ manejado em conformidade com os interesses da burguesia, à qual 

pertenciam os integrantes dos altos cargos que conseguiam resistir ilesos e fortalecidos às 

quebras institucionais, precisamente, porque a inevitável concessão de poderes aos burocratas 

correspondia à supressão das prerrogativas dos governantes. Independentemente da fórmula 

de constituição do Estado e de exercício do poder, os dirigentes presenciaram o crescente 

domínio da máquina burocrática que haviam edificado para auxiliá-los na administração do 

poder, e sucumbiram impotentes ao seu coroamento como potência motriz do Estado 

Moderno. 

Ao lado de uma rede interligada de informações, a burocracia, para manter as suas 

potencialidades, tratou de viabilizar a delimitação dos territórios governados, a despeito das 

sérias dificuldades decorrentes das imprecisões dos mapas e da pouca confiabilidade dos 

marcos indicativos da fronteiras tradicionais, o que, em algumas regiões, ocasionou a 

manutenção de zonas intermediárias, suscetíveis à interferência de vários governantes, bem 

como, procurou inventariar, em compartimentos precisos, a dimensão dos recursos materiais e 

humanos aptos para impulsionarem o funcionamento da engrenagem estatal.  

Encontrou-se nos recenseamentos e na obrigatoriedade dos registros de nascimento, 

matrimônio e falecimento, inaugurados no ano de 1736, na França, frutíferos aliados, 

inclusive na operacionalidade de um regime tributário amplo atrelado ao financiamento da 

máquina gestora, e das demais atividades do governo, em razão do esfacelamento do sistema 

feudal que atribuía ao rei a obrigação exclusiva pelas despesas de sustentação do seu regime, 

mediante imposição de aluguéis e tarifas aos rendeiros. 



As revoltas deflagradas pela insatisfação popular, não só pela obrigação do pagamento 

de impostos, mas, também, pelas isenções e imunidades conferidas a algumas classes ou 

estamentos, forçou, na Inglaterra, a abolição dos privilégios e a conseqüente adoção, mantidas 

raras exceções, do princípio da igualdade tributária que nivelou todos os cidadãos num 

mesmo patamar relativamente ao dever de pagar tributos, e favoreceu a consolidação da idéia 

de tesouro central.  

Na França, onde, ao lado da injusta distribuição das obrigações, pendia uma enorme 

dívida do Estado, produto do acúmulo dos empréstimos que eram tomados dos funcionários, a 

situação provocou a quebra do regime e o estabelecimento da isonomia na Declaração de 

Direitos, a partir da supressão da ampla rede de privilégios e das imposições alfandegárias 

internas entre as províncias, fazendo da nacionalização tributária elemento unificador do 

Estado e centralizador do governo. A Revolução Francesa “constituiu uma revolução clássica: 

a luta de classes colocou em combate essencialmente a burguesia capitalista e a aristocracia 

feudal” (LEFEBVRE, PROCACCI e SOUBOUL, s.d., p.79). 

O Estado galgou a posição de supremacia num longo processo de construção de 

barreiras às influências de outras entidades dispostas a concorrerem pela titularidade do poder, 

e de instrumentos extorsivos para manutenção da sua dispendiosa carcaça. Nesse mister, a 

institucionalização de meios de coerção constituiu manobra eficiente para aquisição e 

manutenção do poder supremo. Data do medievo a eleição da guerra como principal 

instrumento político de dominação e de afirmação da potestade, somente firmava-se como 

soberano aquele que detivesse maior capacidade bélica e militar, tanto para se defender como 

para subjugar. Os embates, até o advento do paradigma estatal moderno, mantinham um 

caráter pessoal, não raro, eram temperados por duelos entre os rivais, e encerravam com 

convenções matrimoniais voltadas para concepção de herdeiros comuns.  



Dentre todos os conflitos marcados pela ausência de interesses coletivos relevantes, 

desencadeados nesse período, a denominada Guerra dos Trinta Anos caracterizou o ponto de 

mutação que inaugurou novas fórmulas no cenário político ocidental. Iniciada como via de 

superposição violenta do domínio dos Habsburgo, serviu de palco para revelação de todas as 

insubordinações e demandas de poder reprimidas, não só pelo imperador como pelos reis, 

nobres, regentes, cidades autônomas, confrarias religiosas e empresários, tudo às expensas dos 

camponeses que, além de serem forçados a fornecerem suporte alimentar aos lutadores, eram 

submetidos a toda sorte de saques e violações. 

Finalizadas as agressões, e assinado o tratado de Vestefália, grande parte dos 

combatentes incorporaram instituições militares estatais regulares, e as guerras, agora 

travadas entre Estados, adquiriram impessoalidade, os assuntos relativos aos prisioneiros e 

feridos foram inseridos no rol das questões de Estado, porque eles passaram a ser 

considerados não como delinqüentes, mas como cumpridores dos seus deveres perante 

Estados ou soberanos. A cultura militar começou a ser talhada de maneira distinta dos 

costumes convencionais da convivência civil, surgiram leis e códigos de comportamentos 

próprios aplicados por uma Justiça Militar especializada. 

Trilhando caminho oposto ao freqüentado pela sociedade civil nas interações comuns, 

as forças armadas, com sua artilharia e máquinas de grande capacidade destrutiva, se 

afastaram das funções policialescas internas, lançadas contra concidadãos, dando ensanchas à 

criação da polícia como mecanismo de imposição da ordem imaginada pelo governante, e das 

prisões e reformatórios como instrumentos de extração e colocação dos infratores em 

fortalezas marginais, igualmente contaminadas pelas mazelas da burocracia. 

As organizações políticas que precederam ao término do conflito de trinta anos, em 

1648, não distinguiam o soberano, do governo como instituição, o qual, conseqüentemente, 



tendia a cultivar com os governados uma relação de domínio pessoal, não muito diferente 

daquelas detectadas nas sociedades familiares.  

Entronizado no patamar superior, era improvável atribuir ao governante conduta ilícita, 

a sua atividade política mantinha-se atrelada à percepção teológica da coexistência humana 

que lhe conferia origem divina. Buscavam os teóricos, nessa seara, evidenciar qualidades 

pessoais que o tornavam mais próximo do ‘Criador’, como bom senso, sobriedade e 

clemência, porém, com responsabilidades maiores às atribuídas aos demais seres humanos, 

inclusive no tocante à observância das que a todos vinculavam. Instigado pelas deturpações na 

utilização desses princípios no seu tempo, Maquiavel vulgariza o ‘Príncipe’ expurgando o seu 

caráter sacro ao identificá-lo, não como dádiva divina, mas como mero governante graças à 

sua capacidade de se impor e ao seu traquejo político fundado em ideais. 

A reforma protestante deslocou o foco novamente para o sagrado, apresentando um 

Deus inovador como alicerce da constituição social e do arcabouço governamental que a 

ordena, fato que deu causa a longas batalhas e a diluição de vários governos, caos que foi 

vivenciado por Jean Bodin e o impulsionou a abandonar a (pre)ocupação com a construção 

divina do poder, e agarrar-se à natureza da ‘república’ para encontrar um fundamento secular 

para o governo, e colocar em compartimentos distintos a gerência privada e a gestão política, 

arrimada na legislação e reveladora do poder que norteia as interações sociais entre os livres. 

 No seu pensamento, precursor da visão Schmittiana, a ordem não depende apenas da 

lei, mas das decisões políticas e jurídicas importantes do poder emanador de normas, para 

tanto, a soberania é desenhada como qualificativo perpétuo, não partilhável e único, atribuído 

ao governante em substituição às características temporais. Assumindo o lugar de Deus na 

terra, o soberano detem o poder de ordenar o caos mediante a emissão de leis que somente 

seriam boas se não fossem conflitantes com as normas divinas e da natureza.  



Para sustentar a cumplicidade entre a existência etérea e a versão humana do soberano 

lhe foram atribuídas duas personalidades, uma física, finita e mortal, e outra mística à qual se 

acoplava a sua potestade e todos os privilégios e obrigações decorrentes da sua condição 

humana, ou seja, do seu posicionamento como majestade.  

A personificação, mesmo que fictícia, destes dois ‘corpos’ do soberano, em entidades 

autônomas e independentes teve início com a construção da idéia de existência de uma 

dimensão privada e outra pública da vida do governante, bem como com a imediata e 

subseqüente separação daquilo que integrava a sua vida particular, das atribuições que 

compunham o seu lado público. 

Contaminado por esta tendência, Thomas Hobbes, no seu ‘Leviatã’, identificou o 

Estado como pessoa artificial distinta da do monarca, e a mais relevante dentre os outros 

‘corpos públicos’ por configurar a única instância capaz de decidir quanto è existência dos 

demais, e porque, sendo abstrata, não se vincula ao governante, nem aos indivíduos que 

convencionaram alienar-lhe as suas prerrogativas. 

Diversamente de Bodin, que coroou a sua visão na percepção do direito divino e do 

natural como limites éticos de validade das leis emitidas pelo soberano, Hobbes não 

reconheceu tal vinculação, para ele, as leis somente são possíveis numa realidade política 

comunitária organizada, portanto, o governante não está submisso a outro regramento senão 

àquele que ele próprio formulou para manter a ordem, frequentemente esgarçada pelo 

contínuo esforço dos homens em aumentar o seu domínio em relação aos demais. 

A potência do soberano Hobesiano não tardou a representar uma ameaça, coube a John 

Locke racionalizá-lo, e nessa tarefa o reconstruiu atribuindo-lhe também a incumbência de ser 

guardião do direito à vida, à liberdade e à propriedade, conferido pela natureza aos homens e 

elencado como única restrição à potestade estatal, tal circunstância, na sua perspectiva, 



denotava o caráter consensual do governo que, uma vez escolhido, tornava-se imutável e 

irrevogável. 

Na luta empreendida por Locke contra o absolutismo era cabível a partilha do poder 

entre autoridades legislativas e executivas, e com outra entidade capacitada para assuntos 

internacionais, idéia que foi assimilada por Montesquieu ao formular sua repulsa ao arbítrio 

dos monarcas.  

Influenciado pela concepção que repudiava a tangibilidade de uma razão objetiva que 

justificasse a existência das leis da natureza, Montesquieu as relegou à insignificância e 

defendeu a necessidade do governo alicerçar-se em leis elaboradas pelos homens, de acordo 

com os fins almejados pela coletividade. Para garantir a liberdade dos integrantes da 

comunidade, em face do domínio do Estado, o seu poder era dividido em legislativo, 

executivo e judiciário, devendo ser desempenhado por órgãos que mantivessem um equilíbrio 

recíproco coordenado pelas leis. 

Estas idéias serviram às tendências tirânicas e despóticas de um Estado que, idealizado 

para proteger e assegurar a supremacia de monarcas, se impôs com vigor próprio, 

submetendo-os à sua potência impessoal, não perecível e invisível, e transformando-os em 

meros prepostos resignados aos limites da outorga e desqualificados para receberem 

privilégios.  

Edificado para impor a lei e a ordem, numa época permeada pelos embates violentos 

surgidos dos desencontros entre a órbita secular e a temporal da convivência humana, o 

Estado, sob a bandeira de pacificador, tornou-se supressor de liberdades, subjugou a todos e, 

no ápice do seu poder absoluto, impediu que a maioria dos cidadãos participasse das decisões 

políticas. Cônscio do estrangulamento dos súditos, e forçado pelos levantes revolucionários a 

adquirir maturidade, resignou-se às torrentes ideológicas plantadas nas massas e colocou a 



burocracia a serviço de áreas antes não abrangidas pelas suas atividades e interesses, 

facilitando o surgimento de regimes totalitários.   

Baluarte das metamorfoses que abalaram os fundamentos do Estado moderno, Rousseau 

reeditou a teoria política do seu tempo, tomando como ponto de partida a compreensão do 

homem como ser originariamente bom, arquitetado pelo grupo com o qual interage, 

participando e se submetendo à vontade geral que o caracteriza como pessoa coletiva. Tais 

idéias serviram de arrimo ao nacionalismo exsurgente da reação ao universalismo iluminista.  

Paralelamente ao resgate dos costumes nativos, professava-se que cada nação era 

caracterizada por traços culturais específicos que marcavam, permanentemente, os laços 

identitários de cada indivíduo com a sua pátria. Não tardaram a surgir as idéias de 

superioridade que lastrearam as pretensões de supremacia de algumas nações, frequentemente 

demonstradas de forma violenta e belicosa, e que deixou impressões profundas no matrimônio 

entre o Estado e a nação, no turbulento cenário pós-revolução francesa, do qual um dos mais 

aguerridos celebrantes foi Hegel que se destacou ao atribuir a racionalidade histórica à 

coletividade política estatal e não aos indivíduos que a compõem, por divisá-los 

insignificantes na sua individualidade egocêntrica. 

Cada Estado, nesse panorama, antes de incorporar um sistema governamental, encarna a 

idéia que o impregna, e informa a eticidade suprema que confere sentido à sua soberania. 

Deificado, não se resigna a qualquer instituição que pretenda ser superior, e detem o poder de 

estabelecer livremente seus destinos, transferir essa liberdade aos cidadãos e manejar a guerra 

como único meio para garantir a consecução dos seus fins. Esta construção foi 

exaustivamente visitada pelos teóricos e políticos que a partir da segunda metade do século 

XIX patrocinaram os grandes conflitos. 

 Como uma sombra indelével que reflete os contornos espirituais de um corpo 

independentemente das mudanças que o afligem, o nacionalismo se fez presente na histórica 



das comunidades políticas estatizadas, quer incorporando as ideologias, quer lançado 

indiscriminadamente como alimento do furor das massas, conquistou o imaginário popular, 

mobilizou a aparelhagem cultural e burocrática para enaltecer a unidade regional e a 

supremacia do governante, e transformou-se no instrumento estatal por excelência de auto-

glorificação, de realização dos fins comuns, e de superação dos drásticos efeitos do 

rompimento dos laços materiais e imateriais que secularmente ligavam os indivíduos às suas 

raízes familiares e grupais, promovido pela revolução industrial, ao encurtar as distâncias à 

custa do alheamento dos homens. 

  Aproveitando-se da situação de desamparo, o Estado se dispôs a controlar todos os 

aspectos culturais da coexistência dos homens com o fito de manipulá-la em proveito próprio, 

não tardou para que eventos antes desimportantes politicamente, passassem a representar 

exaltadas manifestações patrióticas, que tendiam a se repetir indefinidamente, a ponto de a 

participação popular tornar-se monótona e automática. 

Nas nações totalitárias, o culto ao Estado se instalou para encobrir, novamente, o seu 

divórcio da sociedade civil. Plenamente disciplinado nas suas mais corriqueiras atividades, 

cada indivíduo era induzido a ser a imagem da finalidade política do coletivo. Mesmo onde o 

liberalismo aparentava prevalecer, agarrado na idéia de proteção dos cidadãos e das 

instituições do arbítrio estatal, a reverência ao Estado persistia, porém encoberta pela 

remodelação do patriotismo, em lealdade, e da exigência de sacrifícios, em dever de velar 

pelo bem-estar comum.  

Na sua escalada rumo à deidade, o maior desafio do Estado continuou sendo a 

manutenção do domínio sobre a coletividade, porque a garantia do controle total sobre as 

manifestações sociais requeria o recurso tanto aos elementos nacionalistas e ideológicos, 

como à colocação em funcionamento de uma máquina burocrática que permitisse a proteção 



da propriedade e a ingerência em todas as órbitas de atuação social, desde a atividade policial 

centralizada e pontual, até o manejo de serviços previdenciários, assistenciais e educacionais. 

Dentre os instrumentos utilizados para assegurar o mando efetivo do Estado, a 

escolarização se destacou com notável eficácia no estabelecimento do domínio do intelecto, 

sobretudo dos mais jovens, tendo em vista a facilidade de manipular, mesmo que sub-

repticiamente, os conteúdos curriculares, neles inserindo matérias ou áreas de interesse 

favoráveis à permanência da ideologia política adotada, à construção de uma cultura 

nacionalista, ainda que à custa do desprezo às manifestações regionais, e à instituição de 

rituais incentivadores da lealdade estatal. 

Ao surgimento de regras protetivas e disciplinadoras das relações de trabalho se seguiu 

à assunção, pelo Estado, de funções antes afetas às instituições de caridade ligadas à Igreja, 

como a prestação de serviços de saúde, e a procura por alternativas sólidas de financiamento 

da seguridade social, capazes de resistirem aos percalços do mercado e às depressões 

econômicas.  

Independente do regime adotado, a doutrinação e a disciplina da população, mediante 

atuações efetivas direcionadas à satisfação das suas necessidades e ao controle das suas 

condutas, embora fincadas em ficções, revelaram-se mecanismos de superação das ameaças 

ao modelo (im)posto. Este domínio sustentável somente tornou-se possível graças aos aportes 

financeiros que nunca deixaram de nutrir as burocracias governantes, mormente, após ter o 

Estado galgado monopolizar a emissão de dinheiro e a regulamentação da circulação da 

moeda, bem como das atividades bancárias. 

Já no primeiro grande conflito mundial, o comando estatal estendia-se a grande parte 

dos meios de produção, contudo, enquanto no ocidente notava-se uma tendência ao 

abrandamento da excessiva ingerência, a União Soviética, incentivada pela revolução, 



experimentou o ápice do controle que culminou com a expropriação dos meios de produção e 

serviços, e na interferência direta no labor, sob o pálio de um ilusório bem-estar geral.  

Para afirmar a sua potestade, o Estado Soviético apropriou-se de todos os bens e passou 

a geri-los com exclusividade, inclusive nas atividades de produção e alienação, os seus 

contemporâneos de totalitarismo não se aventuraram por esta via, ao contrário, fortaleceram 

as investidas pelo poder valorizando a iniciativa privada, para se abeberarem das suas 

polpudas contribuições em troca da repressão aos levantes dos trabalhadores, e se restringindo 

a promover estatizações industriais, excepcionalmente nas áreas importantes para guerra.   

Durante o segundo embate global, todos os Estados retomaram com avidez o mando 

rígido sobre os meios de produção, muitos sequer se importaram em submeter o povo a 

sacrifícios excruciantes, é que, na história de humanidade, a guerra sempre se fez relevante 

quer como instrumento fictício para alcançar a pacificação, quer como meio de imposição da 

ordem pelo mais forte, justificativas que não se vinculam às idéias garantistas recentemente 

mundializadas, nem se submetem à sentimentos humanitários extremos. 

Com o passar do tempo, aquecido pelo crescente comércio de armas, pela edificação de 

infra-estruturas de guerra, pela surpreendente capacidade dos Estados de mobilizarem a 

população e a economia para fins belicosos, o progresso tecnológico militar assumiu papel 

importante no jogo do poder. Não satisfeito com as carnificinas e com os imensos sacrifícios 

exigidos da população durante os conflitos, o Estado arregimentou para os campos de batalha 

os processos inventivos da ciência e tecnologia com a finalidade de construir instrumentos de 

destruição mais potentes. Amparado num edifício burocrático criativo, e aparentemente imune 

aos desgastes que as mutações sociais provocam no campo político, tornou-se o soberano 

mais poderoso da história de humanidade, “transformou-se de meio em fim e de fim em deus” 

(VAN CREVELD, 2004, p. 371). 

 



3.6. Da Imposição do Paradigma. 

 

A formatação moderna dos Estados não se propagou para além da Europa ocidental 

durante considerável período, fora do núcleo composto pela França, Espanha, Portugal, 

Inglaterra, Escandinávia, Holanda e pelos países do Sacro Império Romano, as comunidades 

políticas mantiveram os modelos de governo e de exercício do poder historicamente 

constituídos. Na escalada virulenta do modelo centralizador inaugurado na Europa 

continental, destacam-se como primeiros contaminados a Rússia e a Polônia. 

Gerida por um Czar cujo poder alicerçava-se e tornava-se absoluto à medida que eram 

conquistados novos territórios, a estrutura do poder na Grande Rússia não discrepava do 

modelo nobiliárquico arrimado na hierarquia, na hereditariedade e na extensão de terras 

ocupadas. Numa região predominantemente rural, desfavorável ao surgimento de núcleos 

urbanos, habitada por uma população servil, tolhida de liberdades, vendável e comumente 

segregada, somente os nobres eram chamados a participar do governo para assumirem postos 

civis, militares e eclesiásticos. 

A partir de 1712, o comando do Czar começou a adquirir nuances assimiladas da 

realidade européia, com base nas quais os nobres foram submetidos a uma gradação 

diferenciada de títulos, a permanência das suas posses foi condicionada à prestação de 

serviços, a Duma cedeu lugar a um Senado composto por membros nomeados, incumbidos do 

desempenho das funções judicial, administrativa e consultiva, e as províncias passaram a ser 

governadas por representantes do governo central, facilitando a instituição de tributos, dos 

quais, frequentemente eram isentadas a nobreza e a Igreja. Esta, no entanto, apesar de manter-

se incólume por longo período, não tardou a sucumbir ao poder absoluto do Czar, fato que se 

consumou quando da sua sujeição à administração e controle secular. 



A inexistência de uma sociedade civil organizada e instruída favorecia a manutenção do 

arbítrio imperial, e impedia a formação de um corpo burocrático nos moldes do ocidente 

estatizado, isso, porém, não obstou o crescimento da importância da Rússia no cenário 

europeu, graças ao seu poderio militar. Na gestão de Catarina, a Grande, a propriedade foi 

(re)privatizada, garantindo-se o direito de transmissão testamentária, consolidou-se o 

movimento migratório para os grandes centros urbanos que desencadeou a formação de 

núcleos societários, não restritos aos corpos burocráticos e servis, cujas elites, orientadas a 

estudarem em outros países, foram facilmente influenciadas pelas idéias liberalizantes que 

transitavam pela Europa.  

Apesar disso, devido ao atraso tecnológico e às particularidades culturais e geográficas 

da região, as mutações sociais e econômicas demoraram a serem recepcionadas e assimiladas 

pela burocracia Russa, tanto é que só ao final da primeira metade do século XIX foram 

tomadas providências legais com o intuito de serem traçadas as fronteiras entre a pessoa do 

Czar e o Estado. A consciência do declínio veio com a derrota na Guerra da Criméia, quando 

se constatou que o arcabouço organizacional, tecnológico e industrial russo estava obsoleto, 

fato que motivou a adoção de medidas voltadas à modernização do Estado, como a abolição 

da servidão e a extirpação das arbitrariedades gerenciais, a partir da separação das funções 

judiciais e executivas. 

A mobilidade social decorrente da alforria servil facilitou a realização de modificações 

nas cidades, a decolagem da indústria e a formação de uma sociedade civil embrionária, com 

ela, surgiram reivindicações reformistas de maior participação popular no governo, das quais 

germinaram as idéias que abasteceram o discurso revolucionário marxista. 

As tentativas de abertura democrática foram obnubiladas pelas tensões geradas pelo 

conflito com o Japão e pela participação na Primeira Guerra Mundial que, associadas à brusca 



queda no padrão de vida, constituíram o estopim da Revolução de 1917 à qual o regime 

czarista não resistiu.  

Com a passagem do poder para a massa revolucionária instituiu-se uma sociedade 

comunista avessa ao patrimonialismo, na qual a aniquilação do direito de propriedade e a 

submissão de todos ao serviço estatal foram eleitos elementos inderrogáveis da ideologia 

exsurgente, fazendo desaparecer os pilares que evidenciavam a distinção entre o lado público 

e a dimensão privada da convivência comunitária, vista pelo resto do orbe como essencial à 

modernização política. 

O caminho tomado pela Polônia rumo ao Estado moderno foi diverso, lá as lutas 

sucessórias do final do medievo mobilizaram a nobreza e abriram espaço para que dominasse 

a coroa, impondo o estabelecimento de privilégios fiscais em proveito próprio, o direito de 

participação decisiva na eleição dos monarcas, e a reformulação da aparelhagem política 

governamental para incluí-la como elemento crucial na promulgação das normas. 

Comandado pela aristocracia, ao governante não restava alternativa senão resignar-se a 

exercer o poder observando a fórmula estatuída pela nobreza, na qual inexistia lugar para uma 

burocracia central capaz de alicerçar, de forma sistemática e eficaz, as funções 

administrativas, judiciais, tributárias e militares. Desse modo, inapta para se impor e se 

defender, a Polônia tornou-se alvo predileto dos seus vizinhos europeus, nas pretensões de 

expansão territorial, cujas ameaças impulsionaram, a partir de 1764, a adoção de reformas que 

incluíam a promulgação de uma Constituição escrita, e a estruturação burocrática do governo, 

com modificações substanciais no sistema tributário, no exército, na educação e nos serviços 

públicos, mudanças que, antes de serem vigorosamente implementadas, causaram a exaltação 

dos seus algozes e aceleraram a dilaceração do Estado polonês, que somente reapareceu ao 

final da Primeira Grande Guerra, quando os seus invasores não mais tinham forças para 

manter a ocupação. 



Outra realidade foi vivenciada pelas regiões colonizadas das Américas, da África e da 

Oceania, onde a maioria das populações não tinha alcançado um estágio de desenvolvimento 

que se equiparasse aos paradigmas europeus ou mesmos orientais. Na América do Norte, as 

instituições políticas encontradas, quando da invasão anglo-saxônica, eram frágeis, e não 

tinham as mínimas condições para rechaçar a colonização, encetada sob o modelo absolutista 

e com objetivos patrimoniais, o que não custou a ensejar conflitos entre os próprios 

exploradores. 

O governo colonial, mesmo desprovido de estrutura administrativa burocrática hábil, 

ocupou-se em estabelecer um regime apto para solucionar os embates e assegurar lealdade à 

coroa, para o que buscou auxílio junto aos súditos importantes conclamando-os a integrarem 

os Conselhos, fato que não impedia a supervisão das colônias pela administração central, com 

o intuito de controlá-las de forma a produzirem riquezas para o Império, mediante limitações 

comerciais e alfandegárias que, com o tempo, provocaram revolta nos colonos, 

principalmente naqueles que integravam grupos originários de outros países. 

 A bandeira da independência foi erguida não por lideres que desejavam saciar suas 

pretensões de poder, mas por representantes de uma coletividade política unificada por 

interesses comuns, discrepantes daqueles estabelecidos pelo governo central. Essa finalidade 

libertadora afetou o modelo constitucional confederativo de Estado adotado inicialmente, cujo 

desenho demonstrava um poder central enfraquecido, enquanto os Estados apareciam 

soberanos, inclusive quanto à prerrogativa de declarar guerra e de impor limites à circulação 

de mercadorias advindas dos outros Estados. 

Receando a dissolução do sistema, o Congresso de Filadélfia de 1788 idealizou um 

novo arquétipo fundado nas idéias de Locke e Montesquieu, que resultou num governo 

centrado no consentimento, na proteção ao patrimônio individual e na separação de poderes. 

Contudo, a proposta de concentração de poder esbarrou no antagonismo crescente entre a 



escalada industrial e econômica e o arcaico modelo escravagista, circunstância que detonou 

uma guerra civil sangrenta entre os Estados do Norte e os do Sul, ao término da qual, a União 

quedou solidificada em caráter indissolúvel, e gerida com base no sistema da tripartição de 

poderes. 

Firmando-se como potência no palco mundial, os Estados Unidos, no apagar das luzes 

do século XIX, começaram a incentivar um nacionalismo pretensamente progressista e 

democrático, que contribuiu para a estratificação da sua força, mas revelou a idealização de 

uma armação política abalizada pelo paradoxo entre o real e o imaginário, ou seja, entre a 

materialização da democracia liberal individualista e a busca de inspiração para uma política 

de igualdade social (REALE, 1970, p. 147). A experiência que vivenciou serviu de exemplo, 

não só para as demais colônias, em especial o Canadá, a Austrália, a África do Sul e a Nova 

Zelândia, permitindo que galgassem autonomia nos assuntos internos e depois se tornassem 

independentes, como também para os dominadores fazendo-os ver que a manutenção da posse 

estava ligada ao grau de liberdade administrativa e de igualdade de direitos conferidos aos 

colonos.  

Os acontecimentos históricos evidenciaram que, apesar do sistema discriminatório 

policialesco abraçado na África do Sul por um longo período, e das divergências entre 

franceses e ingleses no Canadá, todas as colônias do Império Britânico se emanciparam como 

Estados fortes e economicamente estáveis.  

O mesmo não se pode dizer das regiões central e sul das Américas, colonizadas com 

base nos padrão lusitano e espanhol, de cunho eminentemente exploratório e predatório, que 

girava em torno da distribuição de nacos do território, considerado propriedade do rei, a 

indivíduos influentes e à Igreja, e na escravização dos nativos. Criou-se uma estrutura 

encabeçada por governadores reais e capitães-gerais que administravam com o auxílio de 

conselheiros, juízes, ouvidores e outros funcionários sem descuidar do molde burocrático 



corrupto da metrópole, segundo o qual os cargos eram manipulados como instrumentos de 

auferição de lucros e benesses.  

A concessão de certa autonomia às cidades, ao invés de melhorar a situação, 

transformou os administradores em verdadeiros oligarcas que, além de administrarem em prol 

dos seus próprios interesses, velavam pela manutenção do sistema discriminatório irradiado 

do poder central, que preponderou inclusive nas lutas pela independência, afinal, somente os 

brancos ricos e esclarecidos tinham acesso às idéias libertárias vindas da França e América do 

Norte, quando o interesse tardio pela autonomia efetiva foi deflagrado, os habilitados para 

encabeçarem os movimentos eram precisamente os integrantes das altas castas coloniais. 

Fincado sob um terreno adubado pela escravidão, pela miséria da maioria da população, 

e pela indiferença da minoria politicamente consciente, o arquétipo estatal inaugurado nesses 

países, embora sustentado em constituições copiadas do paradigma norte-americano, na 

ilusória alforria dos escravizados e em duvidosa igualdade civil e tributária, estava fadado a 

lastrear tiranias e ditaduras movidas pela incapacidade dos governantes de destacar da coisa 

pública os interesses particulares, e de assegurar a todos o gozo efetivo dos direitos afetos à 

cidadania.   

Desde cedo, o atraso industrial decorrente da instabilidade política encarcerou os 

Estados latinos no espaço dos fornecedores de alimentos e matérias-primas baratas às nações 

desenvolvidas, maquiando-os com uma simbólica soberania internacional, constantemente 

vilipendiada pelos países mais fortes. Marcados pela miscigenação forçada de povos e 

culturas, demoraram a encontrar uma identidade capaz de libertá-los das mazelas herdadas da 

fase colonial, que os transformaram em celeiros preferidos de hábeis caudilhos manipuladores 

de partidos e exércitos.  

Devido ao desencadeamento vertiginoso de golpes e guerras civis, as instituições 

militares restaram habituadas com uma corrupta atuação interna, lançada contra a própria 



sociedade civil, afastando-se da tradição moderna dos demais Estados, de estruturar forças 

armadas para fins defensivos e de guerra externa. Essa paisagem facilitou a edificação de 

governos militares violentos, intervencionistas, castradores das liberdades civis e políticas e 

com tendências fascistas, que somente cederam lugar aos administradores civis mediante a 

imposição de condições que impossibilitavam o julgamento daqueles que, em seu nome, 

praticaram atrocidades, e que tornavam viável a retomada do poder. 

Nas portas do segundo milênio cristão, a quase totalidade das nações latinas eram 

geridas por governos civis pretensamente guiados por princípios democráticos, mas expostos 

aos áridos desafios decorrentes da escandalosa má distribuição de renda, agravada pela 

indiferença política e pelo distanciamento entre governantes e governados.     

Na Ásia e África, onde existiam impérios desenvolvidos e poderosos, bem como 

sociedades desprovidas de governos, sultanatos, emirados e tribos, com diversas modalidades 

administrativas, nenhuma era formatada sob o modelo estatal moderno. A adoção do 

paradigma europeu foi precedida por um período de invasão, dominação, exploração e 

guerras, patrocinadas pelas potências ocidentais, maquiado na silhueta de empreendimentos 

comerciais. Nessas paragens, a consumação da conquista se aperfeiçoou de forma diferente da 

executada nas Américas, devido à densidade demográfica, a relativa força de alguns 

governantes locais e ao desinteresse dos possíveis colonizadores. 

A ocupação foi encetada de maneira pontual com a instalação de fortificações, 

empresas, fábricas e povoados, geralmente costeiros, administrados autonomamente por 

Companhias que, embora apoiadas pelos governos de origem, tinham corpo burocrático e 

exército próprios. A mudança dessa fórmula de administração privada passou pela 

publicização da gerência das instituições, o que se deu após considerável interregno temporal, 

dando início, já no século XIX, aos movimentos efetivos dos Estados dominantes no sentido 

de aglutinarem os territórios das possessões, e submeterem suas populações aos governos 



centrais. Concorreram avidamente para essa nova onda imperialista invasiva, Portugal, 

França, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Rússia, Itália, Holanda e Bélgica, da qual restaram 

relativamente ilesas tão-só o Japão e a Tailândia. 

A estrutura governamental imposta variava de acordo com o grau de crueldade do 

invasor, no sistema belga a dominação era direta, de cunho exploratório e violento, sendo os 

nativos forçados a trabalharem sob a ameaça de enfrentarem sofrimentos atrozes, enquanto a 

superioridade dos dominadores era justificada pelo clero como caminho para uma existência 

espiritual pós-morte melhor.  

Tudo leva a crer que devido à experiência norte-americana, a Inglaterra fez o seu 

predomínio ser sentido de forma diversa, o governo era implantado indiretamente mantendo-

se relativa confiança nos administradores ou chefes nativos, não raro, transformados em 

servidores da Coroa a quem eram destinadas remunerações e titulações que os distinguiam na 

sociedade, e dos quais eram suprimidos poderes relevantes, como o de declarar guerra e paz.  

Independente do modelo adotado, os neocolonizadores se digladiavam para fragilizar as 

instituições tradicionais das regiões exploradas com o intuito de operacionalizar estruturas 

aptas a produzirem lucros e dividendos de qualquer natureza. Nessa empreitada, a 

ocidentalização figurava como mecanismo essencial, para tanto a Igreja foi manipulada a fim 

de incentivar os clérigos e missionários a repassarem aos nativos os conceitos culturais do 

ocidente, providenciou-se a construção da idéia de que o fato de ter sido educado na 

metrópole conferia ao autóctone status social diferenciado, e o manejo hábil da concepção 

darwinista de que a administração dos povos considerados atrasados, selvagens e servis, 

figurava como incumbência natural e inderrogável das civilizações desenvolvidas, 

convenientemente assentadas nos Estados europeus, até que estivessem maduras para 

assumirem, soberanamente, as decisões sobre os seus destinos. Idêntico ponto de vista foi 

colocado na base ideológica da Liga das Nações. 



A dominação mascarada em postura paternalista, não serviu para impedir o surgimento, 

nas neocolônias, ou melhor, nos países protegidos, de manifestações nacionalistas 

impulsionadas pelo descontentamento com o servilismo imposto pelas potências 

colonizadoras.  

A despeito dos levantes detectados em várias possessões, muitos dos quais orientados 

por Estados que almejavam inseminar nos movimentos populares suas ideologias políticas, 

como se observou nas ingerências patrocinadas pela União Soviética, e das aparentes 

autonomias conquistadas, foi o desfecho da Segunda Guerra Mundial que pôs termo ao 

modelo imperialista colonial experimentado nos continentes africano e asiático, arremessando 

os povos alforriados em novos conflitos sangrentos e seletivos, para as constituições dos seus 

próprios Estados. 

Instáveis politicamente e incapacitados para construírem corpos burocráticos 

competentes para viabilizarem melhorias nas condições de vida dos seus cidadãos, os novos 

Estados, em sua maioria, nasceram fadados ao insucesso, além disso, parcela considerável 

deles, por ter incorporado diferentes etnias com culturas e religiões díspares, não conseguiu 

alcançar a unidade nacional fortalecedora do poder político, tornando insubsistente o laço de 

pertinência que legitima as ações estatais e vincula os cidadãos aos seus comandos. 

Perdidos na diversidade, e desprovidas de qualquer amparo estatal, os indivíduos foram 

forçados a se manterem submissos aos grupos étnicos e familiares de sua origem, e a 

desprezarem a burocracia e o poder central, cenário que favoreceu a banalização de golpes e 

revoluções fundados exclusivamente em interesses de grupos étnicos e religiosos. Em 

verdade, muitos dos Estados surgidos não conseguiram edificar estruturas autônomas e coesas 

o suficiente para garantir, eficientemente, a paz interna e defender-se das investidas externas. 

Esses novos países, para assegurarem a sobrevivência se sujeitaram à intervenção e à 

dependência econômica de outras nações mais abastados e fortes. 



3.7. Do Declínio da Idéia. 

 

O quadro ora delineado desvenda o quanto as criações teóricas se desviaram da 

realidade, e quão fictícia se mostrou a conformação moderna de Estado fora das fronteiras da 

paisagem européia. Aliás, mesmo dentro da Europa a idéia de Estado tem sofrido 

transformações sensíveis, a concepção de um Estado regional como modalidade intermediária 

entre o modelo unitário e o federal é produto dessa remodelagem, e se revela naqueles 

“Estados cujos territórios estão divididos em regiões dotadas de autonomia administrativa e 

legislativa, sem que cheguem a constituir-se em Estados, como na federação” (MALACHINI, 

1987, p. 69). 

 As metamorfoses também atingiram as concepções acerca dos mecanismos de 

conservação da integridade ideológica das nações. É o que se verifica, particularmente, na 

reserva imposta pela comunidade internacional à opção pela deflagração de confrontos bélicos 

com tal finalidade, na restrição que o mercado inflige às políticas afirmativas e assistenciais, e 

no deslocamento do poder dos manipuladores da política capital para os manipuladores do 

capital. 

De fato, os acontecimentos históricos que diuturnamente abalam a tranqüilidade 

mundial evidenciam que a guerra tornou-se um meio inábil para sustentar idéias, que o 

assistencialismo estatal, como forma de perfilhar o bem-estar social quedou inviável 

economicamente, e que o desenvolvimento tecnológico e comercial tem causado a supressão 

dos poderes afetos à soberania dos Estados, em prol de entidades supranacionais 

desvinculadas de territórios que, não raro, os substituem na tarefa de garantir a vida e os bens 

dos seus cidadãos. 

A ameaça à preservação da vida humana pela escalada armamentista, particularizada 

pela produção de armas de destruição em massa, inutilizou o manejo da guerra como 



instrumento de dominação ou retaliação, em grande escala, pelo menos entre os Estados 

detentores desses tipos de artilharia. Em razão da proliferação indiscriminada, sobretudo das 

ogivas nucleares, foram elaboradas, pela via diplomática, algumas salvaguardas internacionais 

tendentes a impedir que as tecnologias necessárias ao seu fabrico chegassem a mãos erradas. 

Inibidas as manobras militares, pela perda de relevância da guerra internacional nos 

países periféricos, a conseqüente diminuição de tamanho das forças armadas e da sua 

aparelhagem foi propagada e defendida, especialmente pelas nações hegemônicas, como 

providências inadiáveis, apontando-se como fator determinante o alto custo da sua 

manutenção e modernização tecnológica.  

A necessidade de impor limites à tradicional concepção de que a soberania confere o 

direito de declarar guerras, contudo, somente começou a se destacar depois do Primeiro 

Grande Conflito Mundial, viabilizando a idealização da Liga das Nações como instituição 

supranacional habilitada para dirimir divergências internacionais, e capacitada para punir os 

algozes da paz. Apesar disso, e do reconhecimento convencional do direito de cada país à 

independência política e à incolumidade territorial, nada conseguiu obstar as hostilidades que 

deflagraram o Segundo Embate Global como uma das mais notáveis e bárbaras guerras de 

conquista até então vivenciadas pela humanidade. 

Essa marcante experiência causou a reedição do óbice a esse tipo de prática na Carta das 

Nações Unidas e, a despeito das opiniões em contrário, até os dias atuais tem rendido bons 

frutos, não obstante a ocorrência de algumas tentativas isoladas de revigoração das barbáries, 

pontual e firmemente rechaçadas. Subsistem, no entanto, sérias refutações à legitimidade das 

intervenções militares patrocinadas por Estados e Organismos Internacionais nos territórios de 

outros países, sob a justificativa de resguardar seus interesses, tendo em vista a instabilidade 

que tais operações acarretam. 



Paralelamente aos anseios expansionistas que trouxeram tantos dissabores e registros 

vergonhosos para história dos homens, internamente, o Estado alargava o seu manto 

dominador sobre a sociedade civil, manuseando mecanismos coercitivos como a tributação, o 

poder de polícia e instrumentos assistencialistas, dos quais a educação e a promoção do bem-

estar social figuram com exemplos notáveis. 

A visão de que o Estado deveria redirecionar parcela dos seus recursos para suprir 

necessidades sociais urgentes e aliviar os efeitos da má distribuição de riquezas, da falta de 

emprego e da insuficiente prestação dos serviços educacionais e de saúde, delineou-se na 

época dos grandes conflitos. Entretanto, no conturbado período que intermediou tais 

contendas, o compartilhamento de uma ideologia subversiva que almejava mudar 

radicalmente a ordem social estabelecida na Europa, por ativistas e simpatizantes dos partidos 

socialistas, fascistas e comunistas, cristalizou-se em desapontamento, depois da revelação dos 

resultados das políticas adotadas, instalando o profundo ceticismo no que tange às 

expectativas de transformações sociais históricas, que consolidou a formação de uma visão 

coletiva do mundo como realidade “exausta, dominada por mecanismos periodicamente 

ressurgentes da burocracia” (ANDERSON, 1992, p.8). 

Em razão disso, reformas burocráticas foram providenciadas com a finalidade de 

viabilizar a intervenção efetiva do Estado em todas as áreas sociais, acelerando a ingerência 

na economia e dando ensanchas à radicalização das doutrinas econômicas que ora a 

defendiam de maneira extrema, ora a repudiavam por entendê-la ameaçadora à liberdade.  

Entre os primeiros destacavam-se os socialistas e os comunistas partidários dos 

acontecimentos do início do século XX, que gravaram para sempre a existência da União 

Soviética, os segundos se faziam representar pelos capitalistas tradicionais. Como alternativa 

intermediária, surgiu o keynesianismo, que propagava a interferência estatal comedida, 



direcionada à estimulação da demanda mediante facilitação do crédito para impulsionar a 

produção e, por efeito, gerar receita tributária para o Estado. 

A confluência dos fatores que determinaram a vitória da corrente intervencionista 

tornou irresistível o processo de nacionalização da indústria e de outros empreendimentos 

econômicos, em contrapartida, os Estados ampliaram a concessão de benefícios sociais, 

previdenciários e assistenciais, para o que tiveram de aumentar, substancialmente, o corpo 

burocrático e, consequentemente, os gastos com o custeio da máquina administrativa. Aliás, o 

desgaste financeiro decorrente da manutenção de toda a estrutura aumentou 

consideravelmente porque, sendo destinada aos grupos populacionais mais frágeis e 

necessitados, quanto mais extensos os benefícios concedidos, maior se afigurava a parcela da 

população a ser atingida. Este foi o fator preponderante para o fracasso do Estado do bem-

estar social. 

Na década de 1980, com a subida ao poder de líderes conservadores nas maiores 

economias ocidentais da época, consolidou-se o movimento direitista de inversão do Estado 

assistencialista para o capitalismo arcaico, coroado no Consenso de Washington, uma das 

primeiras medidas implementadas foi a adoção de políticas de cortes de gastos públicos, a 

partir do estabelecimento de tetos, do alargamento das margens para incidência de tributos, da 

cobrança de impostos sobre benefícios previdenciários, de mudanças nos programas 

assistenciais, inclusive nos requisitos para concessões, dentre outras medidas que se 

alastraram, com rapidez, por todos os países adeptos do sistema do bem-estar social, tornando 

evidente a hegemonia dos ‘países ricos’ defensores do ‘neoliberalismo e da globalização dos 

mercados’, e a supressão dos “anseios dos povos dos países periféricos pelo reconhecimento 

dos direitos mínimos dos grandes contingentes dos excluídos” (PINTO, 1998, p. 48).  

O declínio dos setores estatizados, provocou uma onda de reprivatização encetada, 

especialmente, para produzir dividendos aos governos deficitários, os quais também se 



dispuseram a transferir à iniciativa privada a prestação de vários serviços públicos, iniciativas 

que resultaram na demissão de inúmeros funcionários públicos. O processo tornou-se 

irreversível com a derrocada do bloco comunista, e com o reconhecimento, por parte da 

China, da necessidade de desapertar as amarras estatais que controlavam a economia, ainda 

que tal abertura tenha trazido à tona as tensões sociais geradas pela insatisfação com o regime.  

Do desmoronamento da União Soviética renasceram várias repúblicas que, após um 

curto período de conflitos causados pelas diferenças étnicas, se conscientizaram da posição 

desvantajosa na qual estavam lançadas, em razão da obsolescência das suas economias e da 

flagrante incapacidade de concorrem num mercado global altamente competitivo, apressaram-

se em se adequar aos paradigmas liberais e democráticos do capitalismo, a promover intensos 

programas de privatização, e a recorrerem a empréstimos vultosos, supostamente para 

viabilizarem suas reestruturações, em troca da assunção de compromissos reformistas amplos, 

que iam desde o corte drástico dos gastos com a máquina governamental, até a concessão de 

privilégios abrangentes ao capital alienígena, inclusive via liberação dos mercados. 

 Agonizando, o Estado liberou as rédeas da iniciativa privada e assistiu inerte ao 

distanciamento das classes sociais. Despojado da habilidade de manter o controle sobre os 

meios de afirmação do poder, não teve como obstar a disseminação dos sistemas tecnológicos 

de alcance internacional, que não fazem distinções entre os Estados nem vêem na soberania 

qualquer barreira relevante, sendo impelido a integrar sistemas de cooperação em áreas até 

então inusitadas no cenário mundial, como a ecologia, e em outras cujo funcionamento 

sempre dependeu da colaboração, como a navegação aérea e marítima e os meios de 

comunicação.  

Ao se adequar ao paradigma neoliberal, direciona os seus esforços para reformar a 

estrutura do Estado providência ou do bem-estar social, promovendo a ‘desestatização’ de 

serviços essenciais e a redução de direitos sociais e previdenciários por intermédio da 



flexibilização ou mesmo deslegalização da legislação social e trabalhista (DANTAS, 2003, p. 

57). Na sua missão de aplicar normas passa a manejar não só aquelas que elabora, mas, 

também regras formalizadas por outros entes soberanos.  

Essa quebra do ‘exclusivismo e do territorialismo’, conseqüência da aproximação 

causada pelo aumento da interpenetração e interdependência das nações, faz com que não seja 

indiferente aos ‘direitos estranhos’, ao emitir comandos normativos nos limites da sua 

soberania, isto porque, na atualidade, “a aplicação do direito estrangeiro não se faz em virtude 

de uma simples aquiescência do Estado local, e sim em decorrência de uma autêntica 

obrigatoriedade” (LORETO, 1971, p. 374).  

Graças a essa predominância dos elementos externos, o Estado nacional tornou-se 

“avesso à substância ética, possibilitando uma ordem exclusivamente legal, mas não 

autenticamente jurídica” (LITRENTO, 1991, p. 16), e, despido da intencionalidade ética, 

abandonou a noção de valor do justo. 

No palco global, o Estado presenciou o surgimento de instituições e organismos 

internacionais, muitos encampados pela ONU, com estruturas burocráticas próprias 

(NOGUEIRA, 1971, p. 12), capacitados a transitarem livremente e a interferirem em questões 

antes restritas à soberania interna das nações. A própria ONU aparece com poderes superiores 

às prerrogativas dos seus membros, que a habilita a incorporar funções executivas e 

legislativas gerais desempenhadas, respectivamente, pelo Conselho de Segurança e pela 

Assembléia Geral. 

A reaproximação de povos e nações tendo em vista elementos identitários comuns, e a 

exigência de impor cadência às relações econômicas regionais determinaram a formação de 

blocos, dos quais a União Européia figura como o mais avançado de todos. Dotado de 

personalidade jurídica, instituições legislativas, judiciárias e executivas próprias, além de um 

edifício normativo que sugere a formação de uma cidadania comum, tem servido de 



paradigma para outras entidades comunitárias, muito embora, numa primeira análise, revele-

se que os acordos constitutivos dessas comunidades não afetam diretamente as fronteiras 

políticas dos Estados membros por incorporarem finalidades eminentemente econômicas e 

comerciais. 

A escalada da violência e do terrorismo, em nossos dias, igualmente tem facilitado o 

encontro dos Estados em atividades destinadas a prevenir, debelar e punir tais ações 

criminosas, e as demais condutas que lhes ofereçam suporte financeiro e logístico, como o 

tráfico internacional de drogas, armas e materiais radioativos. Por outro lado, a sensação de 

insegurança ocasionada pela incapacidade dos Estados de garantirem a paz interna abriu 

espaço para o crescimento desenfreado da indústria da segurança privada, da qual os próprios 

governos costumam fazer uso. 

Na tentativa de compensar a sua perturbadora impotência, a maioria dos Estados passou 

a emitir um número indiscriminado de novos regramentos de condutas, que restam 

inoperantes e ineficazes, denotando o seu completo declínio como instrumento de imposição 

da lei e da ordem. 

Em verdade, na paisagem que se formou após o término da Guerra Fria, a política 

mundial passou a ser “multipolar e multicivilizacional”, o acirramento do processo de 

modernização econômica e social, embora tenha sido inaugurado no lado do globo que se 

convencionou chamar de ocidente, se depara, em nossos dias, com a franca expansão do 

poderio econômico, militar e político das civilizações fincadas no oriente, que se transformou 

em barreira à concretização do projeto de constituição de uma “civilização universal” 

efetivamente significativa, e de “ocidentalização das sociedades não-ocidentais” 

(HUNTIGNTON, 1997, p. 19).  

A despeito de os influxos das globalizações e dos neoliberalismos causarem a perda das 

prerrogativas da soberania, a redução o Estado ao status colonial, e o agravamento das 



desigualdades (BONAVIDES, 2004, p. 14), os problemas decorrentes da fragilização do 

Estado, foram erigidos a questões nacionais e internacionais de primeira ordem, sobretudo 

ante a necessidade o reforço global das “competências e instituições estatais ou de criá-las do 

nada”, como condição crucial para a garantia da “segurança em partes importantes do mundo” 

(FUKUYAMA, 2005, p. 11). 

 

3.8. Das Ilusões Perdidas. 

 

Reformatado na época das revoluções, quando a constituição política do coletivo, 

reatualizando a ficção do poder justificado pela outorga popular, atrelou-se a idealização de 

um estatuto básico no qual era convencionada a fórmula de organização e distribuição do 

poder e o elenco de direitos e garantias do cidadão político, visto como outorgante de poderes 

e prerrogativas, o Estado, tradicionalmente erguido sobre o mito do poder metafísico, 

emanado e delegado pela divindade que repartia o seu poder entre tantos delegatários quantas 

fossem as nações deificadas, e em nome de quem era exercida e defendida a soberania, para 

resistir à desmistificação produziu um novo mito, o da Constituição, corporificada num pacto 

originário que celebra o ato de outorga de poderes, e espiritualiza a manutenção da soberania 

popular. 

Expostas às perplexidades decorrentes do furor expansionista dos processos de 

integração, as Cartas Constitucionais quedaram esvaziadas pela sobreposição da vontade dos 

Estados à vontade dos cidadãos políticos, pela dissipação da soberania popular e da 

centralidade suprema dos textos constitucionais como normas estruturantes dos Estados, e 

pela suplantação das prerrogativas individuais por direitos coletivizados. 

O Estado Constitucional Capitalista, fincado nos pilares da soberania e da propriedade, 

revelou-se refém da necessidade de autodeterminar-se, externa e internamente, para assegurar 



aos seus cidadãos o gozo dos direitos permitidos pelo regime, na base dos quais se encontra o 

de propriedade. “Isto explica a sincronia e coerência da liberdade, igualdade e fraternidade 

com a propriedade privada” (MARÉS, 2003, p. 235), no movimento do capitalismo global. 

Pensada como instrumento de efetivação da democracia e da participação popular, a 

soberania, além dos fortes fatores externos, no cenário doméstico vem sendo mitigada pela 

atribuição, paulatina, à Constituição do caráter de força legitimadora, como forma de 

obscurecer a soberania popular. O que sempre foi tratado como pertencente à órbita de 

interesse da população vem sendo transferido para o âmbito restrito e exclusivamente estatal. 

Restaram criados os mitos da autolegitimação do ordenamento e da abstração do interesse 

geral. Formulou-se a ilusão de que as normas são legitimadas por outras normas, presumindo-

se como geral o interesse que arrima sua força vinculante.  

Assim, deslocado numa realidade contraditória, construída sobre ficções disfarçadas, o 

Estado Constitucional se embriaga na lógica mercantilista para atribuir eticidade e meta-

juridicidade à propriedade privatizada, e patrocinar o divórcio entre o cidadão indivíduo e o 

produto da sua labuta. Subjetivou-se e naturalizou-se o direito de propriedade, eleito fonte de 

legitimidade estatal, edificando-se um sistema permissivo e garantidor da soberania individual 

no qual o proprietário é transformado em soberano relativamente à sua propriedade e ao 

Estado. 

Essa usurpação, compactuada pelo próprio Estado, que se fez forte o suficiente para 

rechaçar atitudes burladoras externas à sua jurisdição territorial e para garantir a vontade 

soberana do proprietário relativamente à disposição dos seus bens, tem sido aplainada pela 

moldagem do mito do interesse ou função social da propriedade, como instrumento de 

inclusão na realidade constitucional, de limites ao exercício do direito de propriedade face à 

superposição de interesses coletivos, cruciais à manutenção da incolumidade estatal. 



Acompanha essa quimera, a identificação e particularização do cidadão coletivo, ou 

seja, do cidadão enquanto titular de interesses particulares que se homogeneízam ou se 

difundem na sociedade, e que reclamam proteção coletiva específica. Contudo, a formação da 

idéia de uma soberania coletiva choca-se com a concepção da soberania da propriedade 

privada, ensejando a idealização de um Estado forte o suficiente para proteger a soberania do 

povo, relegando a um segundo plano a soberania individual. 

Impregnados por garantia genérica e titularidade não individualizada, os direitos 

coletivos são, nesta seara, excluídos do patrimônio individual, tornam-se inalienáveis e 

intransferíveis porque a todos pertencem, e passam a ser passíveis de concretização na órbita 

de cada um, independentemente da concorrência ou demonstração de vontade do sujeito. 

Essas metamorfoses seguem a cadência das mudanças nas concepções políticas e 

jurídicas que afetaram o paradigma estatal a partir de um processo de racionalização do 

mundo inaugurado no continente europeu ainda sob as promessas da modernidade, e 

caracterizado pela ideologia burguesa de acumulação de riquezas fundada no monopólio da 

soberania, na centralização do poder, na secularização, na burocracia administrativa e num 

projeto que favorecia o paradigma da juridicidade estatal. 

Fincada nestes alicerceres, a pós-modernidade acarretou o desmantelamento do 

elemento social nas relações humanas, com a irradiação de uma cultura consumerista, 

individualista e com forte tendência ao fanatismo religioso (MAGALHÃES, 2004, p. 86), 

evidenciando o rompimento das certezas construídas no alvorecer do Estado moderno, e o 

surgimento de um novo período de instabilidade e antagonismos, que nos faz rememorar a 

lógica emergente da ruptura entre a realidade medieval e a sociedade burguesa renascentista, 

cuja ambigüidade viabilizava a formação de fortunas impulsionadoras do alargamento da 

ampliação da miséria social. Todavia, é “a destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos 

sociais que vinculam nossa experiência pessoal às gerações passadas” (HOBSBAWM, 1995, 



p. 13), que consubstancia um dos fenômenos mais característicos e avassaladores do nosso 

tempo.  

Pertencemos de tal modo, a uma era de paradoxos na qual o avanço tecnológico convive 

com a miséria da maioria da população, e com a marginalização de diversas comunidades por 

outras que, para sustentarem a supremacia, não raro violentamente angariada, as oprime e não 

se importam em suprimir liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Esse fenômeno 

ensejou a redução das perspectivas de efetivação das liberdades individuais e coletivas, e foi 

agravado com a densificação do processo de globalização que, ao propagar a ideologia 

capitalista para além das fronteiras do ocidente, leva as sociedades contemporâneas, 

naturalmente plurais e complexas, a repensarem conceitos e princípios jurídicos 

indispensáveis à manutenção da paz e do progresso das nações. 

A quebra das promessas da modernidade causou uma metamorfose inversa nos 

paradigmas alicerçados no modelo capitalista. Na busca da concretização do projeto 

interrompido pelo advento da democracia moderna e das perspectivas colacionadas pelo 

socialismo, hoje propagado como decadente, o discurso jurídico passa a ser manipulado não 

só como instrumento de dominação, mas, principalmente, como veículo de proteção à 

propriedade privada e ao capital, com notório desprezo às conquistas sociais. O processo de 

normatização volta-se quase que exclusivamente para a regularização das inovadoras formas 

de exploração e de produção.   

Ao direito, alçado à categoria de objeto de consumo, passa a interessar apenas a 

produção normativa em escala ‘industrial’ destinada ao disciplinamento das condutas 

consideradas, pelos grupos dominantes, como importantes para a sustentação do modelo 

global. As normas aperfeiçoadas não conseguem se adequar às necessidades emergentes em 

razão da velocidade mutacional dos fenômenos sociais e, quando conseguem tangenciá-los, 

não se efetivam, ante a inércia do Estado, provocada pelo esvaziamento dos seus poderes e 



pelo deslocamento da soberania para entidades supranacionais (CAVALCANTI, 2003, pp. 

139). 

A complexidade das relações globais também dificulta a identificação dos destinatários 

específicos das normas. Os mecanismos judiciais, não raro, quedam inócuos devido à 

fragilidade dos elementos idealizados para conferirem sustentáculo seguro à ponderação das 

responsabilidades, e dos limites jurisdicionais neutralizados pelos espaços nacionais, cada vez 

mais estreitos. 

Enquanto esse desenho descompassado entre norma e efetividade dá ensanchas ao 

florescimento de argumentações tendentes à formatação de um novo modelo jurídico, de 

cunho garantista, como alternativa à crise, o alargamento do abismo entre o social e o 

econômico conduz à formação de conglomerados fortes e específicos, com força suficiente 

para ditarem suas próprias normas e procedimentos, arrimados em símbolos e códigos 

comunicativos próprios. Idealiza-se uma racionalidade castradora dos direitos, que atordoa os 

aplicadores do Direito legislado e arranha a utilidade da produção normativa pelas vias 

comuns. 

No mercado global, torna-se cada vez mais evidente a substituição do Estado-nação 

pelas entidades supranacionais, cuja maleabilidade de interesses prejudica a elaboração de 

políticas públicas voltadas para o social, e destinadas a assegurar o exercício das prerrogativas 

fundamentais. Esse cenário é agravado pelos limites impostos às instituições judiciais, 

causadores de uma relativa inércia jurisdicional e do surgimento de ‘justiças paralelas e 

normatividades justapostas’ a partir dos conflitos excluídos ou não alcançados pela jurisdição 

oficial, inclusive daqueles nascidos das relações externas alicerçadas em regras esculpidas por 

organismos transnacionais (FARIA & KUNTZ, 2002, pp. 70-71). 

As constrições e restrições ideológicas e normativas que o modelo capitalista impõe ao 

exercício do poder e à efetivação das prerrogativas da cidadania têm reflexos contundentes no 



processo de interpretação e aplicação do direito e, frequentemente, refletem indicativos de 

ruptura institucional, transformadora de concepções, aberta à contaminação pelos elementos 

fenomenológicos e históricos que temperam o estrato social (TELLES JÚNIOR, 1986, p. 

210). 

Apesar da idealização da nação como espaço cultural e histórico homogêneo ser 

considerada como construção utópica (NOVAES, 2003, p. 12), não se pode considerar a crise 

das sociedades contemporâneas como acontecimento isolado, porque as suas causas, 

indubitavelmente, se inserem no universo da história e refletem o desencadear da 

transformação de valores culturais, políticos e econômicos dos povos, cujo equilíbrio constitui 

exigência basilar para manutenção de uma ordem mínima sustentável. 

De fato, as transformações políticas aperfeiçoadas no derradeiro século cuidaram de 

demonstrar a realidade fragmentária dos Estados, revelada pela multiplicação das nações com 

base em padrões de liberdade e identidade frágeis, e em aparente autodeterminação e 

igualdade, perpetuando uma relação de dominação desprovida de qualquer simetria, na qual 

os Estados fortes continuaram a figurar como legitimadores da ordem mundial. 

Ao abandonar as suas pretensões garantistas de um mínimo de autonomia, o Estado-

nação perdeu consistência e poder decisório, seguindo a onda global, converteu-se em 

institucionalizador de mecanismos de neutralização da diversidade nacional. Apesar disso, 

num mundo marcado por realidades contraditórias, o seu enfraquecimento choca-se com o 

ressurgimento de nacionalismos, não raro mascarados em fundamentalismos, e descortina um 

cenário múltiplo de crises e desencontros “entre cidadania e nacionalidade, entre Estado 

nacional e burocracia internacional, entre projetos de sociedade nacional (...) e projetos de 

sociedades heterônomas” (NOVAES, 2003, p. 13), e torna evidente que a idéia de pluralidade 

de opiniões e valores, arrimadora da democracia, tem cedido lugar para o binômio mercado e 

consumo. 



O desmantelamento das estruturas estatais é fruto da desconsideração dos antigos 

modelos político-institucionais. A ampliação das diferenças sociais que emerge desse 

processo, também força a reformulação do tradicional arcabouço doutrinário e 

jurisprudencial, a desmistificação de concepções acerca dos princípios e normas 

constitucionais, a reavaliação do papel do Judiciário, e o surgimento de novos desafios para os 

demais poderes constituídos, notadamente porque, ao lado da disseminação das idéias de 

liberdade e democracia, a globalização propaga ódios, discriminações e alicerça-se em um 

processo histórico de negação de princípios e de descaracterização dos direitos fundamentais. 

Afetadas pelas tensões não resolvidas, as sociedades contemporâneas exigem um 

melhor aparelhamento de normas e instituições jurídicas, a fim de atenderem aos desafios 

decorrentes da diversificação dos campos de atividades sociais, econômicas e políticas, 

ensejadores da abertura de um leque multifacetário de novas classes e categorias de interesses 

que reclamam disciplinamento diferenciado. 

O Direito Constitucional e as prerrogativas dele emergentes, para sobreviverem, são 

levados a se despirem da anciã vestimenta que os caracteriza como meros mecanismos 

técnicos de controle e organização social, e a evidenciarem um caráter multidisciplinar, mais 

sensível às mudanças e aos movimentos sociais, e receptivos aos questionamentos atinentes à 

sua função social, aos seus elementos ideológicos e políticos, e ao modelo de Estado que está 

destinado a perpetuar.  

A nova ordem mundial reclama do ‘operador’ do direito o desempenho de atividade 

criativa, capaz de responder aos inúmeros e diversificados conflitos que reclamam a 

percepção da justiça sob uma ótica ampla, na qual figure suplantada a visão reducionista que a 

encarcera numa dimensão exclusivamente técnica, sobretudo, porque, ‘na democracia 

capitalista globalizada’ os ‘refinados instrumentos de proteção dos direitos fundamentais’ 

tendem a ser relativizados e fragilizados pela ‘natural’ disposição das “políticas públicas e da 



atividade econômica privada escaparem aos mecanismos de controle jurídico, incrementando 

a exclusão social e o desrespeito à dignidade da pessoa humana” (TEPEDINO, 1998, p. 104).  

A concepção do Direito como mero instrumento de controle e disciplinamento social 

que conduzia à formação unidisciplinar, despolitizada e fundada em um sistema jurídico 

fechado, tido como auto-suficiente, completo, lógico e formalmente coerente, cede lugar para 

a perspectiva que o apreende como objeto de análise eminentemente crítica e especulativa, e 

que pressupõe uma formação não-dogmática, reflexiva e multidisciplinar, formalizada a partir 

de questionamentos sobre as implicações socioeconômicas, ideológicas e políticas da ordem 

jurídica nacional e supranacional. 

Da mesma forma, as perspectivas ideológicas tradicionais sobre o Estado não 

conseguem acompanhar o marcante distanciamento entre a visão liberal e a percepção 

intervencionista, com ênfase nas transmutações constitucionais de alguns princípios e valores, 

em razão da nova roupagem que o processo globalizador impõe. Os paradoxos e incoerências 

evidenciadas pelo processo de mutação, revelam que as estruturas estatais não resistem aos 

novos modelos emergentes. 

Este panorama favorece o surgimento de organismos políticos fundados na realidade 

globalizada com conotações díspares à idéia de Estado-nação, e com força supranacional 

supressora de direitos e prerrogativas estratificados nacional e internacionalmente, bem como 

estabelece novos parâmetros para o enfrentamento da criminalidade internacional mediante a 

elaboração de rede interligada de cooperação que suplanta as barreiras territoriais, e 

possibilita a construção de um processo de harmonização legislativa capaz de adequar os 

Estados às políticas supranacionais de combate à delinqüência, inclusive com a instituição de 

sistemas penais transnacionais, sem subtrair o seu poder de manejo interno dos meios de 

prevenção e punição constitucionalmente eleitos. 



O intervencionismo supranacional sobre o direito interno, especialmente dos países 

dependentes, acarreta a inevitável redução do espaço para deliberações na soberania nacional, 

e a formação de centros de decisão surpa-estatais, de conotações autoritárias, que fixam metas 

rigorosas para serem observadas e atingidas, impõem práticas alfandegárias e de intercâmbio, 

e estabelecem uma grade normativa indiferente às conquistas sociais e às realidades culturais 

domésticas. 

Além disso, não se pode negar que a crise que afeta o Direto e o Estado também se 

traduz na ausência de credibilidade das normas, e um dos aspectos mais dramáticos dessa 

realidade é a necessidade de formulação de uma versão econômica do campo jurídico penal, 

com a formatação de um sistema penal econômico constitucional dedicado à desenvoltura de 

políticas criminais que levem em consideração o caráter transnacional das sociedades 

contemporâneas, e a natureza interdisciplinar das relações jurídicas supranacionais. 

Paradoxalmente, num mundo globalizado que preza pela substituição do Estado 

soberano por uma versão virtual, fragilizada o suficiente para quedar inerte ante o 

estabelecimento do novo modelo de exploração econômica da força de trabalho, permeado 

pelo subemprego, pela precariedade e pela exclusão, um projeto nesses moldes encerra 

empreendimento árduo e de difícil concreção. 

Na tentativa de viabilizá-lo tem-se traçado uma política de criminalização especial de 

condutas, que acompanhe a sofistificação da delinqüência econômica, geralmente de grande 

poder lesivo a pessoas físicas e jurídicas além das fronteiras nacionais, e seja capaz de 

idealizar instrumentos hábeis para combater a criminalização transnacional, fundados em 

normas penais de caráter supranacional e suscetíveis de operacionalização por Tribunais 

Penais Internacionais. 

Aliás, a concepção de normas e princípios gerais de direito penal internacional, 

mundialmente admitidos, como instrumentos de política criminal atrelados à criação e 



instituição de Cortes Penais dotadas jurisdição internacional para o processamento e 

julgamento dos delitos que afrontam a paz e a humanidade, é um fato que não se pode excluir 

da realidade norteadora da aldeia global (KARPETS, 1983, p. 19).  

Na esteira dessas inovações, os Estados nacionais deparam-se com problemas 

específicos relativos à extradição de criminosos, aos conflitos de normas penais no espaço, à 

responsabilidade penal dos estrangeiros, às regras de cooperação penal internacional, e a 

afirmação da idéia garantista como fator de harmonização entre os interesses punitivos das 

sociedades e a defesa das prerrogativas fundamentais da pessoa humana.  

Ainda que se parta do ponto de vista de que o combate à criminalidade se subordina às 

regras do jogo democrático, no mundo globalizado, duas tendências são evidentes no plano da 

política criminal, uma direcionada para a intolerância das condutas delituosas, marcada pela 

formatação de políticas caracterizadas pelo recrudescimento da repressão e pela maximização 

do direito penal, outra pontificada pelos movimentos abolicionistas que influenciam as idéias 

de descriminalização e de um direito penal mínimo (CERVINI & TAVARES, 2000, p. 173). 

Todas essas perplexidades têm causado o desaparecimento da idéia de robustez e 

vitalidade do Estado e prenunciam o seu perecimento como entidade totalitária “absorvente 

das atividades sociais”, dotada de força soberana “que não admite concorrência alguma”, 

sobretudo, na decisão de regular, a seu talante, as relações sociais, econômicas, culturais e 

jurídicas (NOGUEIRA, 1971, p. 07). 

 

 

 

 

 

 



4. ENTRE O UNITÁRIO E O GLOBAL. 

 

4.1. Das Contradições Possíveis. 

 

Uma análise aprofundada dos movimentos de unificação do mundo, como obra 

predominantemente ocidental, revela o quanto o ‘poder político’ tem sido importante na 

aproximação dos povos e na superação das barreiras econômicas, geográficas e ideológicas. 

Desde as invasões em territórios ultramarinos, a ‘experiência da convergência’ aparece como 

obra desse poder, mas na sua versão ocidental voltada para imposição de um ‘Euromundo’. 

Antes da formação da consciência unificadora do gênero humano prevaleceu o anseio 

de unidade territorial marcada pela institucionalização das formas jurídicas de acesso a terra, 

tendo o desinteresse pela simetria das organizações sociais e políticas acarretado o 

fortalecimento do pluralismo dissociativo, ainda presente na problemática unificadora da 

atualidade. 

A racionalização da fórmula projetada no ocidente pelos europeus, para imposição de 

um ‘governo unificado’ à totalidade do orbe foi uma das principais responsáveis pela aparição 

do capitalismo comercial, da cultura desenvolvimentista do mercantilismo e da idealização de 

uma economia monetarista. 

Nesse processo de ‘europeização do globo’ as disputas por território causaram a partilha 

das áreas de influência que distinguiram o primeiro movimento de internacionalização de 

normas no qual as regras jurídicas de ocupação quedaram estabelecidas pelos Estados 

hegemônicos, ora permitindo o pleno domínio das soberanias subjugadas, ora admitindo o 

respeito meramente formal da soberania e da independência das comunidades, estabelecendo 

um verdadeiro regime de adesão dos povos fragilizados às demonstrações do poder 



dominante, geralmente executadas por instituições edificadas para consagrar a idéia de 

superioridade étnica dos colonizadores. 

O regime de colonização forjado na Europa impregnou a cultura das regiões 

colonizadas, onde foi institucionalizado a fim de legitimar a manutenção do escravagismo e 

da inferioridade civil e política das populações exploradas, e a incorporação pelos herdeiros 

da ‘branquidade européia’ da estrutura governamental instituída durante o período invasivo. 

A ocidentalização do mundo revelou-se, assim, desde os seus primórdios, dependente 

da manutenção das desigualdades étnicas e culturais dos povos subjugados, e como principal 

responsável pela consolidação dos mitos raciais produzidos pela civilização ocidental, 

encontrando na ideologia liberal elitista todas as respostas necessárias para justificá-la. 

Firmou-se no ideário global a convicção de que o acesso ao poder depende do fato de o 

pretendente ser ‘branco, liberal e capitalista’. O poder político é categorizado como 

“expressão de um engenho de brancos, levando para toda parte a imposição do horário, do 

relógio, do trabalho racionalizado, da produtividade, da importância do dinheiro e do lucro” 

(MOREIRA, 1976, p. 61).  

Na construção desse imaginário desenhou-se, no ocidente, a idéia de nacionalismo 

enleada a de autodeterminação, baseada na adesão à comunidade segundo laços sanguíneos e 

fomentada pela crescente problematização das contingências sociais, políticas, jurídicas e 

econômicas que contaminou a realidade dos Estados alforriados, especialmente àqueles 

encarcerados no que se convencionou chamar de ‘terceiro mundo’, onde várias correntes 

ideológicas sedimentadas e enraizadas em fatores históricos, geográficos, étnicos e culturais 

surgiram com o objetivo de fortalecer a unificação política, lutar contra as desigualdades e as 

atitudes intervencionista forâneas, das quais de destacaram o ‘Panasiatismo’, o 

‘Panafricanismo’, o ‘Panamericanismo’ e o ‘Panarabismo’.  



Mas, a interdependência dos interesses mundiais subtraiu a importâncias desses 

movimentos, da mesma forma que alterou completamente o sentido e a percepção do atributo 

da soberania, cedendo espaço para outras formas de demonstração de força, mais 

especificamente ao poder tecnológico, ao poder econômico-financeiro e ao poder dos meios 

de comunicação, tornando visíveis fenômenos que conduziram à mutação do conceito de 

soberania, como a prevalência dos problemas internacionais relativamente às tensões internas, 

o surgimento de novas contingências globais resultantes da complexificação das relações 

externas e do aparecimento de novas modalidades de interesses, e do aumento do poder 

tangível e intangível das nações hegemônicas e organismos supranacionais. 

Na atualidade a ‘confluência de poderes’ num cenário mundial estrategicamente 

unificado pelo mercado, organismos supra-estatais, multinacionais e intergovernamentais se 

digladiam numa escalada intervencionista que vincula e limita as interações entre os Estados, 

submete soberanias relutantes às regras externas, transnacionaliza os mercados e recrudesce a 

clivagem do mundo entre países ricos e nações pobres, normalizando um quadro de 

exploração dominadora que aumenta a distância entre os beneficiados e os excluídos do 

sistema, no qual os ricos tendem a ficar mais ricos e os pobres são lançados na imensa vala 

comum dos miseráveis. 

Em verdade, revivemos uma era mitológica, contradições convivem com certezas, 

modelos ditos racionais favorecem oposições nada racionais, tecendo caminhos perigosos, 

onde, imaginário e realidade, místico e laico, crise e bonança se confundem na formatação de 

idéias e ideologias. A internacionalização da cultura e a fragilização da identidade nacional 

pelo declínio dos fatores que integram o sentimento de unidade, produzem reações 

nacionalistas igualmente paradoxais.  

Ao lado de um desabrochar democrático das nações afetadas pelo processo de diluição 

cultural e econômica da soberania, desapontam intolerâncias, renascem antigos conflitos 



étnicos e se avolumam tendências autoritárias supressoras das minorias. A idealização de uma 

cidadania mundial ou global não consegue se desvencilhar do caráter ilusório, graças à 

revelação de cidadanias regionais ou comunitárias construídas nos processos de integração, 

mormente o europeu, de onde brotam nacionalismos e intolerâncias que ultrapassam as 

fronteiras dos Estados nacionais, e se vinculam a fatores supranacionais regionalizados, 

igualmente contingentes, paradoxais e comuns ao neoliberalismo capitalista vitorioso. 

Atualmente, constata-se, com certa preocupação, a revelação de movimentos que 

professam a negação de direitos a imigrantes, o fechamento de fronteiras e a expulsão 

daqueles considerados irregulares. Nesses lugares, costuma-se atribuir a responsabilidade 

pelos problemas econômicos e sociais aos estrangeiros, e não às disfunções do capitalismo. 

Trilhando estradas diametralmente inversas, os nacionalismos que rebentaram nos 

países explorados da banda sul do planeta são impulsionados por movimentos progressistas, 

de cunho eminentemente emancipatório e antiimperialista. Busca-se a partir da 

autodeterminação, a efetivação da cidadania, no entanto, nos Estados onde o divino continua a 

dominar o laico, a idéia de libertação é sobrepujada por “fundamentalismos religiosos, 

tribalismos e comunalismos” (LÖWY, 2003, p. 270), impulsionados pelo abandono, por parte 

dos governos, dos seus fins emancipatórios. 

Acontecimentos históricos comprovam que nos nacionalismos extremos estão as raízes 

dos regimes totalitários, supressores de todas as formas de expressão da cidadania. Os 

sistemas totalitários não despontam “por uma insuficiência das exigências democráticas, mas, 

ao contrário, por um ‘excesso’ delas” (FAUSTO, 2003, p. 287), que fazem germinar a idéia 

de esgotamento do regime e da necessidade de uma nova moldura capaz de integrar uma 

distorcida concepção de igualdade democrática. 

O conceito de cidadania nos regimes de natureza totalitária, confunde-se com o de 

‘massa’, onde há espaço para os aspectos políticos e coletivos do cidadão. O indivíduo é 



atomizado a ponto de tornar-se idêntico aos seus pares, um indivíduo de massa, que só 

interage com os demais por intermédio do governante, visto como encarnação mística do 

poder estatal, a quem está espiritualmente ligado por um sentimento de lealdade, e de quem 

aceita de bom grado e resignadamente, todas as modalidades de violência contra sua 

cidadania. 

Nos dias atuais, fala-se que os processos de globalização desencadearam uma forma 

peculiar de controle dos indivíduos e das liberdades, comparável ao que é desenhado nos 

regimes totalitários. Guardadas as possíveis semelhanças e as devidas proporções, de fato, não 

se pode negar que muitos dos efeitos do intervencionismo global se enquadram no conceito 

clássico de totalitarismo, esboçado em diversas nuances pelo nazi-fascismo e pelo stalinismo. 

Entretanto, é por demais precipitado asseverar uma identidade íntima entre estas ideologias 

co-irmãs e a ideologia de cunho liberal que permeia as razões fundantes das globalizações. 

Desprezar as reais dimensões das lutas, democráticas ou não, travadas no interior desses 

sistemas, observadas as essencialidades ideológicas históricas de cada, para reduzir os 

movimentos globais de mutação à idealização totalitária, não é razoável. 

Propondo uma democracia corporativa como alternativa aos instrumentos da 

democracia partidária, percebida como corrosiva dos interesses nacionais, a ideologia nazi-

fascista procurou recuperar a soberania como elemento de identidade nacional, ao passo que a 

ideologia soviética propunha conferir à democracia uma natureza social, com igualdade real e 

concreta, diversa da igualdade abstrata e jurídica defendida pelo liberalismo, isto, porém, não 

mitiga, suaviza ou justifica as atrocidades e genocídios praticados por ambos os regimes. 

Em contraposição ao rastro deixado por essas visões, o keynesianismo propalou a ficção 

do Estado do bem-estar social a partir do disciplinamento estatal do mercado por intermédio 

de normas de cunho político, elaboradas com o fito de diminuir as distâncias sociais e a 

concentração de riqueza, e de amenizar as perplexidades originárias do liberalismo porque, 



embora tenha sido idealizado para equilibrar a ordem pública e a privada, quedou deturpado 

pela força irresistível da “concentração de capital e dos seus processos desigualitaristas que 

envolviam desde a concepção de um Estado mínimo”, até “uma série de injustiças sociais” 

(SALDANHA, 1986, p. 26).   

Alheia à história, a humanidade deixou-se levar pelo individualismo excruciante, pelas 

vaidades lancinantes e pela sedução do poder econômico e político ilimitado. Não precisou 

esperar muito para assistir à execração das condições sociais básicas de parcela considerável 

da população, à absolutização do poder nas mãos de poucos e à derrota das políticas 

democráticas pelos programas de ajuste social, econômico e fiscal impostos pelo mercado. 

Mesmo mercado, que patrocina a abominação dos mitos que até então serviam de cimento 

para a subsistência do sentimento de unidade nacional, indispensável ao enobrecimento da 

soberania e à sublimação concreta das cidadanias. Perderam relevância as idéias de 

“legitimação dos governos, dos parlamentos, dos partidos, das ideologias, dos processos 

eleitorais, dos movimentos sociais” (SADER, 2003, p. 312). 

A vida pública, a cidadania política e a coletiva quedaram desprestigiadas em prol da 

irrestrita desregulamentação das facetas econômicas e sociais dos Estados. Desabrocha uma 

nova fábula, a da democracia desprovida de cidadania e carente de participação popular 

efetiva. Liberdade, igualdade e propriedade voltam à cena com novas roupagens. A 

propriedade, acessível apenas à minoria, amarra-se à liberdade para justificar o desequilíbrio 

na acumulação de patrimônio e a desigualdade no acesso dos cidadãos aos bens 

disponibilizados. 

Desenvolve-se um processo de elitização das relações sociais caracterizado pela 

conversão dos cidadãos a meros fantoches das decisões adotadas em seu nome pelas classes 

dominantes, não sujeitas, de fato, ao controle democrático da cidadania, em razão do 



desprestígio parlamentar e da concentração do jogo político nas mãos de altos executivos, 

manipuladores das decisões políticas, e das técnicas despolitizadas de obtenção do voto. 

É nessa paisagem que o Estado-nação revela-se débil. A aceleração das mutações 

globais favoreceu o aparecimento de novos modelos de convivência social e política, 

inclusive com a formatação de uma identidade coletiva a partir de revisões históricas capazes 

de viabilizar a estruturação de símbolos, alegorias, imaginários e rituais indispensáveis para 

expressão das ideologias, interesses, aspirações e medos nacionais, importantes para criação 

de uma memória comum (CARVALHO, 2003, p. 398), e do mito edênico que faz com que os 

cidadãos se orgulhem da sua nação. 

A complexidade social, reforçada pelo achatamento das classes, atesta o surgimento de 

novas burguesias multinacionais que desequilibram o exercício do poder social nas elites 

dominantes (OLIVEIRA, 2003, p. 469), cenário no qual a violência e a dominação 

consolidam-se como instrumentos de imposição ideológica do capitalismo, e a racionalização 

dos regimes resistentes é operacionalizada pela invenção do mito da “superioridade racial, 

cultural e religiosa européia” (GUIMARÃES, 2003, p. 486), com base na qual foram 

justificados o colonialismo opressor, a escravidão, a barbarização, demonização e 

desmantelamento de estruturas sociais, econômicas e políticas de sociedades complexas. 

No processo de expansão global, a violência e a dominação se perfazem na manutenção 

de uma organização exploratória e predatória, na qual as sociedades ditas periféricas 

continuam a servir de sustentação ao enriquecimento dos Estados centrais, mediante a 

imposição de facilidades lucrativas, e de ajustes econômicos que viabilizem melhor 

rentabilidade aos capitais estrangeiros e a supressão de direitos dos cidadãos como forma de 

baratear o custo da produção de insumos.  

A humanidade é testemunha histórica de que qualquer processo colonizador, seja no 

formato antigo de invasão exploratória de territórios, seja no arquétipo contemporâneo pela 



irresistibilidade forçada da integração econômica, consubstancia a mais voraz forma de 

castrar a autonomia e as expectativas de desenvolvimento de um povo, à medida que submete 

sua cultura e suas instituições à cultura e às instituições do invasor, impondo a assunção pelos 

colonizados, “das formas políticas, hábitos culturais, estilos de comunicação, gênero de 

música e modos de produção e de consumo dos colonizadores” (BOFF, 1997, p. 22). 

Na contextura da construção de uma sociedade mundial, integrada com um mercado 

global “desvencilhado dos problemas impostos pelos particularismos nacionais e os 

protecionismos estatais” (FIORI, 2003, p. 528), a idéia de bem-estar passou a encontrar 

parâmetros nos indicadores de consumo, a distribuição desigual das oportunidades é 

perpetuada para manter os padrões aceitáveis de concentração do poder e das riquezas, a 

exclusão social é intensificada fazendo aumentar os movimentos de contestação, e a falácia do 

neoliberalismo é erguida como verdade inabalável com a difusão “da afirmação enfática do 

fim do Estado e das fronteiras, da obsolescência das soberanias, da excelência do 

individualismo, da eficiência e do cosmopolitismo” (GUIMARÃES, 2003, p. 495). 

 

4.2. Das Globalizações Factíveis. 

 

Resultado da intensificação das relações mundiais, a globalização é definida como 

fenômeno multifacetado que encampa a ‘internacionalização e a multinacionalização’ 

(SANTOS, 2005, p. 36) das dimensões econômicas, sociais, jurídicas, culturais, religiosas e 

políticas, interligando-as de forma a fragilizar os sistemas nacionalizados de interações, 

suplantando-os por mecanismos universalizantes de exercício do poder, manejáveis pelas 

nações e organismos hegemônicos. 

Visualizada como processo ‘bio-sócio-cultural’ de ‘homogeneização, padronização e 

estandardização’ de formas comportamentais em todo mundo, que consubstanciam 



transformações “dos modos de dizer, de ser, de conviver, de produzir, de simbolizar e de 

espiritualizar” as mais variadas “formações sociais” que “permanentemente estão em 

construção, em consolidação e em desconstrução” (BOFF, 1998, p. 86), a globalização tem 

sido combatida por representar risco à diversidade cultural, causar efeitos nocivos nas nações 

empobrecidas ou em desenvolvimento, e servir de justificativa à desmedida difusão de 

modelos transnacionais de consumo e de organização social, econômica, política e jurídica.  

Graças à sua amplitude é comum categorizá-lo em diversas dimensões, dentre as mais 

comuns, destacam-se: a econômica, que eleva o mercado ao patamar de ‘matriz estruturadora’ 

universal das relações sociais e políticas; a ambiental, relacionada às conseqüências do 

domínio do homem sob a natureza, sobretudo, aos efeitos negativos decorrentes da produção 

industrial e agrícola, do incremento da biotecnologia e do aumento desenfreado e 

desorganizado da urbanização; a política, configurada na construção de um ‘espaço público 

transnacional’ alicerçado em padrões éticos e políticos mundiais inatingíveis por articulações 

locais; a social, afeta aos drásticos desdobramentos das contínuas reestruturações econômicas, 

principalmente no que tange ao alargamento da exclusão social, do desemprego, da miséria e 

da degradação ambiental; a jurídica, evidenciada pela superposição de instrumentos 

normativos supranacionais aos ordenamentos nacionais; e, a cultural, marcada pela 

‘europeização’ e ‘americanização’ do mundo (VIEIRA, 1997, p. 97).        

A percepção do fenômeno globalizador em suas múltiplas formas tem viabilizado a 

compreensão dos desafios postos ao longo da história às sociedades, facilitado o exame e a 

releitura dos acontecimentos mundiais e permitido a construção de respostas hábeis às tensões 

inerentes aos movimentos históricos de integração e fragmentação das comunidades humanas, 

no constante processo de reatualização de paradigmas e de retorno à origem. 

Acompanha esse despertar a visualização do mundo como território universal onde as 

interações entre povos não mais esbarram em fronteiras físicas, nem no individualismo 



nacional hegemônico. Embora continuem a exercer influência real, as sociedades nacionais 

centradas no indivíduo e na personificação do coletivo, cedem espaço à comunidade global 

num processo histórico de aproximação mundial de idéias, ficções e intercâmbios, 

patrocinado principalmente pela expansão capitalista, evidenciada pela transnacionalização, e 

revelada como fenômeno deflagrado pelo capitalismo europeu, arraigado no intenso processo 

de acumulação mundial de riquezas que originou os movimentos mercantilistas, colonialistas 

e imperialistas de submissão global. 

Conformando-se num processo de interação e homogeneização gradativa de uma 

comunidade mundial aberta às diversas formas de realização e de intercâmbio, a globalização 

atravessa, de forma ágil e hábil, as barreiras físicas e culturais, produzindo concepções, idéias, 

bens e modos de vida consumíveis por todos, independentemente do substrato social no qual 

são lançados. A língua e as especificidades étnicas desaparecem do cenário mundial como 

elementos de interdição às relações comunicativas à medida que as teias de informações são 

remodeladas com novas fórmulas, mecanismos e aparelhagens que as dispensam como 

instrumentos imprescindíveis ao trânsito internacional de bens e serviços. 

Cria-se no imaginário essencial a ‘consciência coletiva’ de uma comunidade desprovida 

de fronteiras, edificada como terreno profícuo da afirmação do capitalismo como regime 

plenamente apto para produzir e reproduzir a fórmula ideal de organização social, econômica, 

política e jurídica que viabiliza a disponibilização da força produtiva em todos os locais do 

globo, a concentração do poder financeiro na mão de poucos, a negação do indivíduo como 

agente de transformação a partir da tecnicização das relações sociais, produtivas e culturais, e 

a racionalização formal da máquina administrativa e da aparelhagem mercadológica e 

produtiva, em normas e princípios codificados e sistematizados de modo a incidirem em todas 

as condutas e relações sociais. 



Germinando em terreno problemático, a sociedade global tende a adquirir forma, 

aparência e significação próprias, elaborando suas ficções e alegorias com o intuito de 

articular visões de mundo adequadas aos seus objetivos, e para suportar a constante tensão 

com as sociedades nacionais que, conquanto fragilizadas pelo emergente internacionalismo, 

subsistem graças às novas configurações a que se submeteram para responderem eficazmente 

aos desafios globais. 

A partir dessas interações que perpassam as realidades nacionais e nelas produzem 

efeitos substanciais, são constituídos subsistemas econômicos que transcendem aos 

localismos provincianos dos Estados nacionais, redesenhando o mapa da dominação e 

impondo a releitura do mercantilismo, do imperialismo e do colonialismo com base em 

paradigmas de densidade mundial, sensibilizados pelos fatores geoeconômicos e geopolíticos 

que impulsionam a formação dos blocos econômicos. É por isso que o expansionismo do 

sistema econômico na sociedade mundial, a despeito da feroz afetação da política e do direito 

que a globalização acarreta, sempre assumiu especial relevância. 

Trata-se de um modelo global de efetivação da economia capitalista que envolve 

transições políticas e sociais derivadas da implantação de políticas econômicas neoliberais, 

das mutações tecnológicas, do crescimento em importância dos novos atores globais e da 

perda de eficácia das fórmulas de regulamentação tradicionalmente manejadas pelos Estados 

nacionais.  

De acordo com a extensão e a densidade dos processos, e com o substrato teórico que 

lhe serve de sustentáculo, no âmbito das idéias tem-se tentado, sem muita consistência, 

identificar duas fases distintas na sua materialização denominado-as de mundialização e 

globalização. A primeira seria visualizada como o processo em si, a concretização mesma dos 

inter-relacionamentos simétricos ou assimétricos entre Estados e organismos interdependentes 

e vulneráveis economicamente, tendo por objeto o comércio de bens e serviços e os fluxos e 



inversões de capital com notório predomínio das corporações transnacionais. A segunda, 

consubstanciaria o arcabouço ideológico dessa cadeia interativa, a justificar a adoção de 

políticas locais e mundiais a fim de que as estruturas econômicas estatais e regionais se 

adeqüem às exigências da mundialização, que incluem todas as medidas encetadas com o 

intuito de atender as demandas por abertura dos mercados, a desregulamentação, a extinção de 

barreiras tarifárias ao ingresso de bens e serviços, à circulação do capital e às transferências 

tecnológicas (BERNAL-MEZA, 2003, p. 204). 

Reconfigurados com arrimo na perspectiva mundial, os subsistemas econômicos 

sobrevivem em razão das extensas redes que interligam os processos produtivos e os 

mecanismos de comércio e de acumulação de capital que vinculam todos os que se aventuram 

a nelas mergulhar. Neste cenário de profunda interdependência, a disposição de ascendência 

regional de algumas economias, graças ao sucesso dos intercâmbios financeiros que 

encabeçam e ao poder político tangível e intangível sobressalente que galgam, é inevitável, da 

mesma forma, é infalível que no sistema mundial alguns subsistemas tendam a adquirir maior 

capacidade de interferir nas economias satélites. 

Essa estrutura é composta por diversos atores dentre os quais, o Estado-nação, ainda que 

limitado em sua soberania pela irrecusável interdependência, mantém uma frágil 

proeminência nos processos decisórios devido a sagacidade e fortaleza dos organismos 

transnacionais de dominação política, jurídica e econômica global, que incorporam poderes 

supranacionais contra os quais as soberanias territoriais nada conseguem, salvo quando 

integrantes dos subsistemas econômicos dominantes.  

Reatualiza-se, nesse processo, a nível mundial, a estratificação que institucionaliza a 

relação ‘centro-periferia’, fundada na perplexidade histórica que coloca, em compartimentos 

distintos, áreas que se beneficiam dos frutos da globalização, e espaços que nenhuma 

vantagem efetiva auferem dos intercâmbios mundiais.  



Na balança global são os subsistemas periféricos os mais intensamente atingidos pela 

transnacionalização econômica, pelo declínio do Estado nacional e pela construção de novos 

celeiros mundiais de poder, onde a hegemonia econômica e política das nações e corporações 

entronizadas desconhecem fronteiras físicas, políticas ou culturais, impondo aos subordinados 

concepções e desafios muitas vezes intransponíveis. Ao se sentir ameaçada, fatia significativa 

das sociedades afetadas se agarra à religião para se auto-afirmareme, “daí emergem exclusões 

e violências contra aqueles que os ameaçam. Explode o terrorismo como forma de autodefesa 

e de contra-ofensiva dos fracos contra os poderosos” (BOFF, 2002, p. 36). 

A grande responsável pela concretização dessas metamorfoses substanciais foi a 

expansão capitalista a partir de um movimento internacional de recondicionamento e 

redirecionamento das possibilidades produtivas, e de acumulação de riquezas, para além dos 

limites nacionais, permitindo que, ao lado ou acima dos Estados, organismos, empresas, 

agremiações e conglomerados transnacionais passassem a participar do jogo político e 

econômico mundial. 

Nesse momento expansionista, os ideais e modelos sócio-culturais e o arcabouço 

institucional, político e jurídico próprios do capitalismo foram globalizados, a sua dinâmica 

libertou-se do encarceramento nacional para se moldar à cadência das exigências das forças 

produtivas supranacionais, que vêem o capital como alegoria social complexa arrimada no 

lucro e na produção, aferidos segundo padrões sociais, políticos, culturais e jurídicos por ele 

delineados, mas em observância às conveniências das instituições ou organismos 

transnacionais colocados acima dos Estados-nacionais que, enquadrados aos novos padrões 

mundiais, se sujeitam à interferência e gerência externa, com o objetivo de manterem a 

viabilidade dos seus ilusórios projetos emancipatórios. 

A modernização ou os ajustes políticos, econômicos, administrativos e jurídicos são 

impostos como requisitos imprescindíveis à inclusão no sistema mercadológico, produtivo e 



financeiro mundiais, realidade da qual nem mesmo os subsistentes países socialistas 

conseguiram escapar. 

A crescente dependência do capital alienígena na forma de investimentos é um dos 

fenômenos mais marcantes da atualidade, e aparece como ‘peça-chave’ do capitalismo global. 

É a internacionalização do capital produtivo que reproduz, no palco mundial, os antagonismos 

sociais até então considerados nacionais, e admite que os movimentos sociais e políticos 

internos atravessem as fronteiras e se habilitem a participar da formação das correntes de 

influência supra-estatais, contudo, é a sua efemeridade que pode acarretar maiores danos aos 

subsistemas econômicos. A flagrante incapacidade dos Estados e dos organismos financeiros 

internacionais de promoverem o controle dos fluxos e dos movimentos de capitais torna os 

‘circuitos financeiros’, locais de desvios e de lavagem de montantes ilícitos, além de fragilizar 

as bases econômicas das regiões que elegeram o capital financeiro rotativo como principal 

fator de caracterização do poder. 

A comunidade mundial é, assim, um sistema integrado por múltiplos e complexos 

subsistemas, dos quais o econômico e o político prevalecem, porque dotados de caráter 

determinante para consolidar a mundialização, que interagem de forma ‘sincronizada e 

hierárquica’ compartilhando valores e experiências, e reproduzindo, na formação de blocos e 

potências, a relação ‘centro-periferia’ cuja tônica privilegia os modelos hegemônicos na 

estruturação da política global. 

O Estado-nação é incluído nesse cenário como integrante de um elenco interdependente, 

que participa ativamente das interações internacionais concretizadas com base na realidade 

desigual e hierarquizada produtora de tensões, própria do arquétipo de submissão global das 

regiões dependentes às alçadas ao grau de ‘superpotências’.  A formulação dos processos de 

integração regional e de blocagem de grupos econômicos é conseqüência direta desse 

substrato e reatualiza o paradigma imperialista, maquiando-o na ilusão da mútua dependência 



que reduz, sob a bandeira desenvolvimentista, a autonomia das nações constituídas a partir do 

mito da soberania. 

Nesse teatro, as pressões e regulações interventivas dos organismos internacionais nos 

assuntos domésticos dos Estados são postas como mecanismos legais, manejáveis, inclusive 

pelos países dominantes, para assegurar a idílica competitividade e a viabilidade do modelo 

dinâmico que, de acordo com a qualidade do poder de cada nação, diminui ou anula a 

soberania a fim de propiciar o sucesso das políticas impostas pelas potências centrais, 

travestidas em diretrizes e padrões de cooperação e competição, coordenados por instituições 

supranacionais vinculadas aos Estados capazes de sustentar, belicamente, o modelo político 

internacional.  

Nos países do Terceiro Mundo a manutenção do paradigma do Estado territorial além 

de permitir a persistência das relações internacionais, reproduz, de forma dramática, “os 

conflitos políticos, sociais e culturais” vivenciados como frutos “da amarga herança do 

colonialismo” (BIELEFELDT, 2000, p. 56). 

Fala-se, nesse cenário, do surgimento do ‘neo-feudalismo’ caracterizado pela elevação 

do poder tangível dos organismos transnacionais de formalizarem um corpo jurídico com 

afetação social, submetido aos seus interesses econômicos e colocado em nível superior ao 

ocupado pelas normas estatais, graças ao sintomático esmaecimento dos poderes do Estado 

nacional.  

A reprodução paradigmática das relações ‘centro-periferia’ redimensiona os históricos 

dilemas sociais, étnicos, religiosos, econômicos, políticos, jurídicos e culturais dos Estados-

satélites, agravados pela submissão forçada ao modelo ocidental mentor da idealização 

capitalista, focada na difusão mundial de padrões, ideais e instituições habilitadas tanto para 

conter, como para produzir mudanças, mediante ingerências nos edifícios normativos e 

burocráticos, e reduções no poder das classes dominantes tradicionais.  



O predomínio da ocidentalidade, alcançado por intermédio de um processo histórico de 

dominação, é renovado e confirmado, diuturnamente, pelos rituais de modernização 

econômica, política, cultural e jurídica nos moldes patrocinados pelas potências e 

organizações hegemônicas do ocidente, não raro, na esteira do ‘modus vivendi’ da Europa 

Ocidental e dos Estados Unidos, assentado numa realidade paradoxal que enaltece o 

individualismo, a propriedade privada, o mercado e a acumulação de capitais, enquanto ergue 

um conjunto institucional utópico que confere tons realísticos ao imaginário tradicional da 

democracia e da cidadania, ficções que, ao longo do ritual de modernização ocidentalizante 

global, geram novos mitos para justificar as desigualdades, a manutenção da primazia de 

poucos e o retorno ao liberalismo descompromissado na forma de ‘neoliberalismos’. 

Nesse jogo, a plenificação da liberdade econômica é pontificada como único caminho 

que conduz à liberação política, o bem-estar comunitário é atrelado ao aumento da capacidade 

produtiva e da competitividade, a idéia de soberania é deslocada para entidades transnacionais 

autônomas de abrangência mundial, as populações e as categorias sociais são adestradas para 

aceitarem os objetivos fixados pelas ‘elites’ destes organismos supranacionais, e a 

desenvolverem raciocínio meramente tecnocrata desinteressado.  

O sentimento de autopreservação é entronizado enquanto as preocupações com os 

valores e os fins sociais dos atos humanos perdem importância, no interior do “sistema todos 

sofrem um tipo de alienação”, não somos apenas “separados do produto final do nosso 

trabalho, somos afastados do seu conceito legitimador, de sua explicação social, de sua 

justificativa ética” (SOUZA, 1999, p. 237). 

A modernização é coroada como mecanismo evoluído de harmonização das tensões 

decorrentes da globalização, revisitando-se, de forma transversa, o paradigma darwinista 

social amparado em ‘eurocentrismos’, em ‘norteamericanocentrismos’ e em condutas 

discriminatórias, para eleger as fórmulas políticas e econômicas ditadas pelas nações 



hegemônicas, como padrão mais evoluído a ser incorporado pelas ‘sociedades atrasadas’. 

Ocidentalização e modernização são sinonimizadas em prol da consolidação de um 

capitalismo global capaz de sobreviver à diversidade, de superar os multiformes desafios 

culturais, religiosos, étnicos, sociais, políticos, jurídicos e econômicos, e de conter, por todos 

os meios, as ‘fragmentações’ e as ‘contradições’ resultantes dos desvios provocados pelos 

processos de integração globalizadora. 

A unidade, determinada pela racionalidade capitalista, encarcera indivíduos e 

sociedades num universo permeado por idéias, padrões, valores e significados globais 

atrelados a uma poderosa aparelhagem comunicativa eletrônica, os instiga a idealizarem um 

sentimento de pertinência à comunidade mundial, convencendo-os de que são habilitados a 

interagir com os seus pares em escala global, independentemente de fronteiras geográficas, 

étnicas, culturais e lingüísticas. Cada homem é mundializado, desterritorializado e 

desnacionalizado para ser transformado em consumidor universal. 

Saturada pela multiplicidade de organismos e entidades detentores de poder, a sociedade 

global busca socorro na especialização dos tecnocratas, para implementar as decisões 

indispensáveis à perpetuação do sistema, em consonância com a moldura política e as 

condições de produção delineadas pelas potências proeminentes, lentamente “as produções e 

reproduções de cultura de massa em escala mundial criam a ilusão de uma universalização das 

condições e possibilidades do mercado e da democracia, de capital e da cidadania” (IANNI, 

2001, p. 133). 

No mundo globalizado o poder é sustentado pela mídia, instrumentalizada como 

mecanismo de persuasão ideológica, de construção de visões de mundo formadoras de opinião 

pública acerca das tendências políticas, religiosas, econômicas, industriais, jurídicas e 

consumeristas, e de manipulação dos movimentos sociais de classe em todos os níveis. As 

estruturas sociais e administrativas de expressão do poder, a economia e o direito, são 



racionalizados e reduzidos ao padrão burocrático codificado pelas potências dominantes, a 

partir da modificação de maneirismos, modelos, valores e idéias tradicionalizados.  

O estabelecimento da gestão burocrática permite o controle do sistema econômico e do 

regime jurídico-político, aparelhando-os com instrumentos capazes de manterem a integridade 

sistêmica, de responderem às tensões econômicas, políticas, culturais, religiosas, étnicas, 

ecológicas e demográficas, e de criarem normas e ritos para garantirem a segurança das 

instituições e dos intercâmbios sociais, mercantis e financeiros. O direito reassume a posição 

de paradigma universal da sociabilidade, e o capitalismo é revelado como fórmula dinâmica 

supranacional que contamina, enquanto expressão das forças de produção, distribuição, troca, 

consumo e concentração de riquezas, todas as órbitas de convivência, mormente os modelos 

de organização de trabalho, e que corporifica, na sua dimensão financeira, a potestade real 

subsumida ao poder político. 

Com o processo interativo global, a interdependência entre nações é revelada, os 

Estados se resignam à força das empresas ou corporações transnacionais metamorfoseadas em 

estruturas coletivas mundiais de dominação e de poderio. Debilitados, porém, ainda 

necessários, perdem, lentamente, a sua capacidade de comandar os destinos das sociedades 

devido ao redimensionamento dos territórios e das fronteiras, a alforria de vários campos da 

vida social que impossibilita a centralização do poder, e ao incremento das incertezas 

patrocinadas pela hipervalorização do capital, facilitando o surgimento de ‘redes políticas de 

controle’ indiferentes aos interesses públicos, congregadas numa superestrutura institucional 

não-democrática (FERNANDES, 1998, p. 39).  

Na economia capitalista global, a noção de excedente produtivo é revalorizada, sendo 

inserida no âmbito da discussão tanto sobre as técnicas de redistribuição dos dividendos, 

frutos e lucros como acerca da recolocação das forças produtivas de forma a viabilizar a sua 

racionalização, sem que haja a necessidade de reformular os métodos de distribuição do 



produto social. As decisões econômicas fundamentais relativas às políticas monetárias, de 

câmbio e de juros, e aos programas de desenvolvimento tecnológico, produção industrial e 

comercialização são transferidas para “organismos multilaterais, conglomerados 

multinacionais, bancos, fundos de investimento, fundos de pensão e companhias seguradoras 

com atuação mundial” (FARIA, 1998, p. 50), num processo gradual de substituição da 

política pelo mercado, como instância emissora do poder regulador das interações sociais, no 

qual os capitais financeiros são imunizados, e as atividades produtivas diluídas entre diversos 

países ou regiões com a velada intenção de esvaziar os órgãos nacionais de controle. 

O alastramento global do capitalismo como fórmula de produção e processo 

civilizatório viabiliza o congresso social mundial constitutivo de uma comunidade universal 

onde se desenvolvem formas de cidadania e jogos de poder econômico e político que 

desprezam o modelo nacional edificado no alvorecer da modernidade. 

Concomitante à internacionalização da vida, desenvolvem-se novos processos 

interativos que influem, de modo decisivo, nas concepções filosóficas, científicas, 

econômicas, políticas e jurídicas, favorecendo a construção do que se convencionou 

denominar ‘pós-modernidade’, ambientado numa paisagem que envolve estruturas de 

dominação política e de apropriação capitalista de âmbito mundial, onde a amplitude dos 

mercados, dos fluxos de tecnologias, informações e capitais, e dos intercâmbios de idéias e 

concepções acarreta a diluição das fronteiras e debilita, em conseqüência, os localismos, os 

regionalismos e os nacionalismos edificados no modelo arcaico, para reconfigurá-los em 

consonância com as novas dinâmicas supranacionais. 

No âmbito global, as comunidades nacionais são desterritorializadas para poderem 

suportar a vastidão dos mercados, as diversidades ideológicas e a efemeridade da convivência 

humana são fragmentadas pelos desencontros, descontinuidades, indiferenças e ficções 

próprias do capitalismo. Isolado na sua individualidade deificada pelo mito do direito à 



liberdade, o homem divorcia-se do próximo e é conduzido ao encarceramento solitário do seu 

lar, convertendo-se em objeto primordial do condicionamento orgânico e da alienação 

intelectual patrocinada pelos reais donos do poder. 

A mídia é instrumentalizada como mecanismo de reprodução e propagação dos padrões 

de racionalidade, produtividade e lucratividade, e dos modelos de convivência social acatados 

ou formatados pelo sistema global de dominação, bem como é manipulada para mascarar as 

contradições e rupturas sociais, econômicas, políticas, jurídicas e culturais provocadas pelo 

processo de globalização, favorecendo a alienação dos indivíduos com o objetivo de 

subordiná-los às ‘estruturas de dominação e apropriação’ hegemônicas. 

Domadas pela comunidade mundial, as sociedades nacionais, com os seus 

regionalismos, etnicismos e fundamentalismos, foram lançadas num espaço de contornos, 

tonalidades, conexidades, forças e sentidos inexplorados, e conduzidas à com ela se 

congregarem num ambiente tensionado pelos choques entre singularidades e universalidades, 

e a ela se submeterem em razão da superioridade das forças sociais, econômicas, políticas, 

culturais, religiosas e jurídicas nela operantes, e que também reproduzem num extenso 

cenário, desigualdades e contradições que transportam para o âmbito global nacionalismos, 

regionalismos, etnicismos e fundamentalismos capazes de produzir reais ameaças à existência 

da humanidade. 

 

4.3. Do Mundo Desprovido de Fronteiras. 

 

Mitificada e sacralizada como realidade suprema, irresistível e irrecusável, a 

globalização revela-se em processo porque, polimorfa, resigna-se aos acidentes históricos e às 

ondas que movimentam os progressos e retrocessos civilizatórios, assumindo posição de 

destaque nos marcos mutacionais das sociedades, e de precursora das metamorfoses políticas 



e econômicas que entronizam algumas coletividades como líderes mundiais, à custa da 

marginalização de outras. 

Evidenciado pelos efeitos tangíveis, muitas vezes avassaladores, nas realidades 

econômica, social, cultural e jurídica dos Estados, o processo de globalização ao longo dos 

séculos, notadamente na dimensão econômica, tem determinado as molduras interna e externa 

sobre as quais se alicerçou o expansionismo comercial e de informações, a integração 

financeira e a dominação de espaços mundiais, desrespeitando fronteiras sob o pálio da 

promoção do imaginário desenvolvimento de regiões atrasadas.  

Na antiguidade, as três principais globalizações políticas “compreenderam primeiro os 

impérios orientais, depois os povos helênicos, que se expandiram pela orla mediterrânea, 

finalmente, Roma, a partir da península itálica, quando as armas do Império impuseram ao 

mundo a ‘pax’ romana” (BONAVIDES, 2004, p.15). 

Depois da queda do Império Romano do Ocidente, o intervencionismo foi revigorado 

quando da instauração, a partir do baixo medievo, de um sistema mundial de intercâmbio 

comercial e cultural impulsionado pelo aumento da produtividade. Antes, a atividade 

econômica destinava-se quase que exclusivamente à subsistência das populações e à 

sustentação das classes dominantes, o pouco que restava integrava a mercancia externa, ainda 

incipiente, celebrada de forma dispersa, incapaz de produzir mudanças nas técnicas de 

produção e de estratificar acumulação de riquezas. 

Nessa época, o continente europeu presenciou os primeiros passos do capitalismo 

fundado no comércio, promovendo lentas modificações nas estruturas sociais, atreladas ao 

aumento da produtividade, estimulada pelos avanços técnicos, pela influência das transações 

externas e pelos anseios de enriquecimento, fato que não foi verificado nos demais 

continentes conhecidos até o advento das grandes viagens oceânicas, que inauguraram, no 

cenário mundial, redes de intercâmbios intercontinentais e multilaterais, de alcance bem mais 



abrangente que as interações bilaterais até então firmadas, com grandes dificuldades, entre 

Europa, Ásia e África. 

Observou-se nesse período a cadeia de fatos que deflagraram as ondas de mundialização 

e de globalização, desencadeadoras da consolidação do modelo ‘centro-periferia’ adotado de 

forma bastante eficaz pelo padrão capitalista. A primeira foi marcada pela virulência invasiva 

travestida em colonização, pela pilhagem de culturas e povos e pelo tráfico de escravos, a 

segunda, acompanhou a revolução industrial coroada pela Grã-Bretanha, distinguindo-se 

como fórmula ‘mais racional’ de colonização fundada no imaginário consenso das grandes 

nações capitalistas (NUNES, 2003, p. 67). 

Teve início nesse tempo a formação da ‘sociedade global’, cuja intensificação revelou-

se na globalização, definida como realidade construída a partir da complexificação das 

relações sociais, econômicas, técnicas, científicas e de comunicação, para “além das fronteiras 

dos Estados como organizações político-jurídicas territoriais e das fronteiras culturais entre 

‘nações’ e etnias” (NEVES, 2000, p. 15-16). 

A invasão do agora continente Americano e de alguns territórios do oriente, promovida, 

inicialmente, pelos algozes da península ibérica, gravou, fortemente, a ordem mundial 

(re)atualizando as formas de dominação e de controle de povos e civilizações, os mecanismos 

de exercício do poder e de câmbio comercial, e a maneira de compreender, operar, produzir e 

reproduzir o direito. Estruturou-se um sistema de interação mercantil e cultural sem 

precedentes, assentado na construção da idéia de centro e periferia, que ainda hoje influencia 

as relações internacionais e motiva as manifestações endógenas de poder nas coletividades 

políticas, e de tangibilidade e intangibilidade do poder a partir de parâmetros inovadores, tais 

como densidade populacional, posse de recursos naturais, tecnologia e acúmulo de riquezas, 

eleitos fatores determinantes na partilha da potestade entre nações. 



 Somente a revolução industrial, deflagrada quase quatrocentos anos depois, também na 

Europa, teve importância crucial, similar à das invasões, no processo de globalização, a ponto 

de consagrar novas perspectivas de desenvolvimento e exploração que, em derradeira análise, 

desencadearam os desencontros da atualidade e a concreta fragilização dos paradigmas 

edificados na modernidade. 

Elevado a patamares inimagináveis, o domínio econômico, potencializado ao máximo, 

se fez indiferente ao social, ao cultural, ao jurídico, ao político e ao meio ambiente, os 

subjugou para manipulá-los em proveito próprio, sem se ocupar com as mazelas decorrentes 

dessa indiferença, igualmente universalizadas como conseqüências das tensões entre 

desenvolvimento e subdesenvolvimento num mundo desprovido de fronteiras inquebráveis. 

A partir do século XI a expansão do comércio foi impulsionada pelo crescimento da 

produção local destinada ao mercado, fato que causou a paulatina substituição das oficinas 

servis “da reserva senhorial para a fabricação de objetos de uso corrente pelas oficinas 

urbanas. Este primeiro passa na direção da especulação acha-se na origem da oposição 

cidade-campo, cujo papel na história é bastante importante” (VILAR, s.d., p. 41). 

Até o advento da campanha expansionista além-mar, os territórios conhecidos no 

ocidente e no oriente, com exceção das exíguas faixas ocupadas por povoamentos, cidades e 

burgos, que em sua maioria integravam as civilizações e impérios florescidos na Antiguidade 

e na Alta Idade Média, eram povoados de forma esparsa e não contínua, por tribus e 

comunidades nômades desprovidas de poder tangível. Disputava-se a afirmação cristã 

européia em face do poderio otomano hegemônico na Ásia Menor, nos Bálcãs e no Norte da 

África, e o controle da navegação pelo Mediterrâneo. Nas regiões onde havia presença 

européia não se vislumbravam interferências significativas na identidade dos grupos locais. 

A China destacava-se no oriente como grande nação, porque, ricamente povoada e 

detentora de infra-estrutura que facilitava o estabelecimento de intenso comércio regional e o 



desenvolvimento cultural, manufatureiro e de inovações tecnológicas importantes, detinha 

potencialidade tangível assentada numa densa atividade espiritual, arrimada nas doutrinas 

religiosas de Buda, Lao Tse e Confúcio, que afetaram intimamente a organização social, a 

administração e as formas de expressão de poder. 

No território indiano, não obstante o gênio inventivo dos seus habitantes e o prestígio do 

seu artesanato, manufatura e especiarias, que viabilizavam a manutenção de contínuas 

relações comerciais com a Europa e outras regiões, as tensões insuperáveis decorrentes dos 

conflitos religiosos, culturais e políticos, impediram a consolidação de um poder unificador, 

apto para exercer influência regional e repudiar as investidas de países vizinhos e das 

potências européias. Mesma situação era vivenciada pelas nações do sudeste asiático. 

Diferente era a situação dos Japoneses, embora encravados em espaço geográfico e 

político fragmentado por persistente conflito interno, desintegrador do Estado e da unidade 

nacional, conseguiram estabilizá-lo sob os auspícios de um shogunato centralizador, fincado 

num rigoroso código de ética que estabelecia total submissão ao imperador, e numa política 

de repulsa às relações culturais e comerciais com outros povos. 

No oriente médio subsistia uma realidade conflituosa entre nações islâmicas, dentre as 

quais a Pérsia merecia proeminência, além da capacidade produtiva e do alto grau de 

desenvolvimento artístico e científico, apresentava posição estratégica que a tornava potência 

importante no cenário regional e mundial, ao lado o Império turco otomano, então no ápice do 

seu expansionismo e poderio, firmava-se como nação dominante e capaz de exercer o controle 

da região. 

Com parcela significativa do seu território submissa aos otomanos, o Continente 

Africano, apesar da rica diversidade e das riquezas naturais que o tornavam objeto da ambição 

de muitos, era desprovido de unidade que o capacitasse a superar a ininterrupta exploração a 

qual era submetido, principalmente no fornecimento de ouro e escravos. Nesse mesmo 



período, nas Américas, os impérios Asteca e Inca apresentavam modelos de organização 

política e administrativa evoluídos, que os possibilitava dominar, efetivamente, amplos 

territórios e populações densas, entretanto, sem força suficiente para barrar a invasão 

européia. Fora do limite de influência desses impérios sobreviviam grupos tribais dotados de 

estruturas sociais e de poder arcaicas, que as tornavam alvos prediletos dos predadores e 

invasores do outro lado do mar. 

No alvorecer da primeira onda globalizadora não havia grandes diferenças no arcabouço 

produtivo e de manejo da força de trabalho nas civilizações providas de elementos concretos 

de afirmação do poder. Todas mantinham um padrão mínimo que as permitia providenciar o 

sustento básico das suas populações e acumular riquezas suficientes para manter as classes 

que, conquanto ausentes do processo produtivo, eram essenciais para a integridade do jogo do 

poder, como os integrantes do exército, da igreja e da nobreza, nas mãos de quem 

historicamente era concentrada a propriedade, e a burguesia emergente da expansão 

comercial.  

 O edifício social era marcado por paradoxos e desigualdades alarmantes, apesar do 

crescimento da produtividade gerar excedentes, estes serviam apenas para aumentar o poderio 

econômico das classes favorecidas, notadamente as integradas pela nobreza, comerciantes, 

empresários e clero, enquanto o número de miseráveis e demais excluídos do processo 

produtivo tendia a se avolumar. 

Fatia significativa da população ocupava-se com a produção agropecuária de 

subsistência, contudo, em todas as civilizações, cabia aos camponeses prover as cidades, a 

nobreza e o clero, e ainda, com o que restava pagar as rendas aos proprietários das terras e os 

tributos instituídos pelos soberanos. Pouco sobrava para o comércio internacional, atividade 

que, comumente, se deparava como barreiras difíceis de serem transpostas como a alta carga 



tributária, a precariedade das vias de escoamento, os conflitos políticos e a bandidagem, salvo 

nas regiões que possuíam vias fluviais navegáveis. 

Dado as dificuldades e aos custos, o comércio internacional girava em torno de produtos 

acabados destinados à nobreza e às classes dominantes, tornando-o inviável para gerar frutos 

capazes de influir, de forma relevante, nas economias internas, na produtividade e nas 

manifestações de poder. Tal comércio obedecia a uma rede intercontinental integrada pela 

Europa, Oriente e África, bem como pelas cidades comerciais localizadas em pontos 

estratégicos, organizada e gerida por empresas de pequeno porte cujos administradores, ainda 

que não possuíssem qualquer estrutura de poder, mantinham relações com os governantes 

locais, não raro limitadas à obtenção de licença para comerciar e ao pagamento de impostos. 

Foram os impassem surgidos das relações com o Imperito Otomano, no que tange à 

liberação do acesso ao Mar Negro e ao Mediterrâneo, que forçou os europeus a procurarem 

novas rotas marítimas de ingresso no espaço comercial asiático. 

A primeira onda expansionista européia tomou forma numa realidade mundial permeada 

por adversidades religiosas, sobretudo entre o cristianismo e o islamismo, confissões que, 

diferentemente das demais que permeavam as civilizações conhecidas, tinham notórias 

pretensões universalizantes de caráter invasivo. A paridade de forças entre ocidente e oriente 

não se averiguava apenas a nível religioso, no campo tecnológico e científico os avanços 

conseguidos pelas civilizações não européias em nada deviam ao incremento alcançado nessas 

áreas em solo europeu, equilíbrio que não se manteve após a explosão expansionista 

identificada como ponto culminante das transformações culturais, econômicas e políticas que 

vinham ocorrendo no interior do continente sem contaminar as demais civilizações com as 

quais a Europa tinha relações, e que desaguaram na sua hegemonia mundial. 

As interações culturais com as populações islamizadas permitiram que os europeus 

reincorporassem o patrimônio científico e filosófico helênico, que havia sido expurgado 



quando das invasões bárbaras, manejado com maestria pelos pensadores árabes. Estes aportes 

(re)atualizaram as visões de mundo, do homem e da sociedade que vigoravam na Europa, 

redirecionando a compreensão da natureza e das normas que fundavam a percepção do 

indivíduo como sujeito de direitos. 

Como alternativa ao enfoque que visualizava a predominância do poder secular, 

desenvolveu-se o humanismo neoplatônico que (re)colocava o homem como elemento de 

ligação entre o mundo divino e o terreno, e como expressão da revelação etérea, inteligência 

que, temperada por perspectivas cristãs, arrimou o humanismo renascentista, marco da 

retomada filosófica e científica da época que repaginou a existência mundana do homem, 

abrindo um novo leque de possibilidades, em equilíbrio com os objetivos espirituais da Igreja, 

e influenciou fortemente nas relações entre o poder temporal e o secular. 

Ao patrocinarem a desenvoltura dessas idéias, oferecendo suporte material aos 

estudiosos, nobres e burgueses buscaram, através da elevação do individualismo, refundar as 

interações com a Igreja, e justificar o movimento invasivo e expansionista como manifestação 

legítima do poder econômico. 

Atento às mutações do seu tempo, Tomás de Aquino desenvolveu raciocínio conciliador 

na esperança de adequar a convivência do poder secular dos príncipes aos anseios de salvação 

pós-morte que informavam a vida do homem medieval, e que davam suporte à supremacia 

eclesiástica. Para ele, a salvação almejada pelos indivíduos encontrava fundamento nas leis 

naturais que regem a sua existência e o universo, regras que devem alicerçar as normas 

elaboradas pelos homens para disciplinarem a ordem terrena, circunstância que denunciava a 

compatibilidade do poder supremo do Papa, com as instituições políticas, e a independência 

do Estado, porque incumbia à Igreja velar pela salvação eterna do homem, valor que se 

sobrepunha a qualquer efemeridade mundana. 



Contra a filosofia tomista se insurgiram os apóstolos do renascimento, nas mãos de 

quem a supremacia temporal foi obnubilada pela defesa do império da autoridade terrena, 

vista como única detentora de um poder político completamente autônomo da versão sagrada 

da potestade. Maquiavel foi o representante de destaque dessa inovadora perspectiva. 

Ao ocaso da percepção cristã de um mundo unificado sob a majestade eclesiástica, 

adicionou-se o ideário capitalista de acumulação de riquezas, construído a partir do 

incremento das atividades produtivas, da formação de um sentimento de pertinência e de 

identidade coletiva, da consolidação do manejo da moeda e da tomada de consciência da sua 

relevância no alargamento das fronteiras do conhecimento e dos territórios inexplorados. 

Antes inadmissíveis, em razão do predomínio do ponto de vista aristotélico que 

rechaçava a acumulação de riqueza com base no exercício do comércio e do fomento 

financeiro, congruente com a dimensão cristã que supervalorizava o lado espiritual da 

existência, as atividades especulativas e os lucros tornaram-se realidade com o expansionismo 

mercantil e a densificação das cidades, terminaram compatibilizados com os objetivos 

universalizantes da Igreja e inseridos na sua retórica como elementos viabilizadores da 

salvação, porque (re)configurados como manifestações legítimas do engrandecimento do 

homem. 

As cidades, nessa época, passaram a substituir os mosteiros e abadias como centros de 

(re)definição cultural e política, além de figurarem como celeiros das atividades mercantis e 

especulativas. Por outro lado, também congregavam em maior grau todas as mazelas sociais, 

das quais a miséria e a marginalidade apareciam como as mais problemáticas, não só por 

parecerem irresolúveis, mas por constituírem instrumentos relevantes nos jogos de poder. As 

suas relações e a dos seus habitantes com os camponeses ainda era, “como em geral ocorria 

numa sociedade feudal, a de uma classe especial de senhorio feudal”, a mera “existência do 



investimento urbano na agricultura ou da influência urbana sobre o campo não implicou na 

criação de um capitalismo rural” (HOBSBAWM, s.d., p.105).   

Esse modelo não prevalecia nas comunidades não européias, apesar das semelhanças 

estruturais, os centros urbanos do oriente não conseguiram a alforria completa dos vínculos 

estamentais, neles as classes dominadas e inferiores, conquanto galgassem níveis altos de 

riqueza, se conformavam com a submissão ante a persistência do liame que originariamente 

submetia o ocupante da terra ao seu proprietário. 

O manejo do capital para incrementar transformações no âmbito econômico, político e 

jurídico, provocou a revelação, na Europa, da acumulação de capital como fator intangível de 

poder, consubstanciando a força que cada comunidade possuía e que a habilitava a se auto-

gerir com recursos próprios, bem como projetar-se e expandir-se para além das suas 

fronteiras, contudo, “na medida em que as sociedades passaram de uma economia familiar 

para uma economia de mercado, de uma economia de mercado para uma economia protegida, 

regulada, planificada aumentaram os problemas políticos” (BOBBIO, 2000, p. 46).  

As riquezas decorrentes dos excedentes da produção deixaram de ser revertidas para a 

construção e embelezamento de prédios, passaram a integrar um sistema motriz de 

desenvolvimento das atividades mercantis e financeiras voltadas para monetarização da 

economia e ajuntamento de capital, e de transformação e aplicação das tecnologias criadas e 

assimiladas no processo produtivo, com a finalidade de reduzir os custos, diversificar a 

produção, fortalecer os instrumentos de defesa, a capacidade de guerrear e impor a 

supremacia naval. 

Por não terem acompanhado o impulso desenvolvimentista visualizado na Europa, nem 

galgado poderio financeiro para se sobreporem às pretensões expansionistas do continente 

iluminado, as demais civilizações conhecidas tiveram de se sujeitar à proeminência comercial 

das potencias européias nas transações internacionais. Nada obstante a tradição mercantil da 



China, da Índia e do Império Otomano, nenhum deles conseguiu atingir o nível de 

organização e complexidade alcançado pela Europa no desempenho das relações comerciais 

exógenas, cujo sucesso, desde cedo, foi vinculado à desenvoltura da produtividade interna e 

ao respaldo do poder político que detinha o controle sobre tais atividades. 

Os efeitos das novas fontes de riqueza e da atividade mercantil modificaram as relações 

entre o poder político e os manipuladores econômicos, enquanto estes ofereciam suporte 

financeiro ao exercício da potestade, os titulares do domínio político se obrigavam a 

patrocinar e a apoiar os movimentos expansionistas, simbiose que acarretou a inclusão do 

comércio e das finanças entre os objetos primordiais das políticas estatais, fato que graduou o 

mercantilismo como política econômica predominante na era do capitalismo 

descompromissado. 

Protagonista no processo de invasão e conquista de outros territórios e povos, Portugal 

deu início ao empreendimento expansionista mercantil, logo depois encampado pela Espanha, 

que se transformou no maior projeto de dominação e exploração global até então conhecido, e 

que não tardou a encontrar embasamento nas novas teorias filosóficas e reformistas 

emergentes, formadoras das concepções políticas que arrimaram as instituições da 

modernidade. 

O grande desafio do impulso globalizante era responder as indagações que se somaram 

aos temas centrais decantados no medievo, quando a revolução religiosa conferiu novas 

tonalidades aos problemas referentes à natureza humana e à condição social e política dos 

homens. Questões relativas à soberania, ao exercício legítimo do poder, ao direito de 

resistência, às instituições políticas, aos direitos humanos e do cidadão, ao constitucionalismo, 

à partilha do poder, ao direito internacional e aos nacionalismos passaram a integrar a pauta 

das preocupações políticas, jurídicas e filosóficas.  



A compatibilização do conhecimento científico e das novas expressões culturais com os 

dogmas religiosos, predominantemente cristãos, começou a ser desenhada com a construção 

cartesiana da idéia de uma ordem natural transcendente, apta a ser apreendida pelo homem e 

incorporada ao conhecimento como um sistema de normas universais imutáveis. Esta 

concepção foi assimilada por Newton que também via o mundo como obra divina de um 

expectador privilegiado, criador do universo, eterno e onipresente, que o conduz e regula por 

intermédio de normas permanentes e imodificáveis. 

As tradições sacras do continente Europeu viabilizaram a subsunção dessas expectativas 

naturalistas quando da solidificação do arquétipo centralizador de Estado nacional, e dos 

mecanismos de preservação e exercício da soberania. Concebeu-se, deste modo, a visão da 

sociedade e do Estado como componentes de uma ordem natural, na qual as interações entre 

os indivíduos e entre a coletividade e outros atores da cena global deveriam se submeter às 

leis naturais. O pensamento político de Jean Bodin bem reflete essa fase importante da 

escalada européia rumo ao imperialismo. 

Defendia ele que o governante encarnava o espírito unificado do Estado e com este se 

confundia incorporando o seu poder absoluto, soberano e eterno, presente enquanto ente 

coletivo. Tal majestade lhe era impregnada de forma irrestrita e irrevogável, e dela fluía a sua 

capacidade de emitir comandos, bem como a prerrogativa de não se submeter aos seus 

próprios comandos e a qualquer disposição que pretendesse ser superior, com exceção das 

normas divinas consolidadas nas leis naturais, das quais faziam parte o dever de obediência 

aos tratados e o direito de propriedade. 

Sacralizados, a potestade e o seu depositário, retira-se da autoridade eclesiástica a 

supremacia  sobre o poder secular, porque entronizado num patamar tangenciável apenas por 

Deus e,  portanto,  imune às influências e interferência dos humanos.  As inconsistências 

dessa compreensão, evidenciadas pela realidade expansionista e pela sensação fragmentária 



do poder, sugerida pelas raízes feudais e pela tradição estamentária, foram reparadas em 

pouco tempo. 

Sensibilizado pela lacuna normativa visualizada nas relações internacionais entre as 

coletividades políticas estatais florescidas do projeto unificador, Hugo Grotius posicionou-se 

no sentido de que a subsistência do Estado depende das interações que mantenha com os seus 

pares no cenário externo, relações essas que devem ser disciplinadas pelas leis da razão 

impregnadas na natureza. 

O abalo causado pelas revoltas decorrentes das idiossincrasias religiosas e dos reclamos 

lançados pelos aristocratas e burgueses, ciosos para participarem do exercício do poder na 

Inglaterra, marcou decisivamente as concepções até então dominantes alusivas à partilha do 

poder e à representatividade política, e (re)configurou o papel dos Parlamentos. Contudo, foi 

somente com Spinoza e Hobbes que se consumou, no ocidente, a dessacralização do poder. 

Testemunha presencial das disputas sangrentas que quebraram a estrutura 

governamental e social vigorante na Inglaterra até o alvorecer do século XVII, Thomas 

Hobbes idealizou a majestade absoluta como único instrumento de contenção do caos e de 

imposição da ordem, capaz de resguardar a integridade do homem, preservando-o da sua 

própria perversão e dos seus impulsos violentos e autodestrutivos. A crise geral que atingiu 

esse século “não foi uma crise de constituição ou do sistema de produção, mas do Estado, ou 

ainda, da relação entre Estado e sociedade” (TREVOR-ROPER, s.d., p. 170). 

A autoridade, na sua perspectiva, é constituída pelos homens, por razões históricas e 

utilitárias reveladas na tomada de consciência do perigo potencial, consubstanciado no risco 

da iminente eliminação recíproca, mediante um pacto social que confere ao governante poder 

soberano para legislar e aplicar a justiça, sem invadir o espaço do direito natural e das 

convicções religiosas, garantindo, na versão de Espinosa, a segurança e a liberdade intelectual 

de cada cidadão. 



De tal modo, invertiam-se no jogo do poder as posições tradicionais do mundano e do 

religioso, legitimado para exercer um domínio soberano e absoluto numa realidade onde a 

dimensão secular não mais se diluía na temporal, o monarca corporificou a unidade estatal e a 

potestade que a todos subordina, contudo, o alargamento irresistível das fronteiras da 

liberdade e da participação, reclamou respostas eficazes para o problema da 

representatividade. 

Locke mergulhou nessa seara e, embora tenha seguido o contratualismo de Hobbes, dele 

divergiu quanto à realidade pré-contratual, aliando-se a postulação humanista da Espinosa, 

desenhou a ordem natural primitiva como cenário onde imperava a lei, a razão, a igualdade e 

a liberdade sendo, portanto, irrecusável a constatação de que o pacto originário 

consubstanciava um convênio entre iguais, ou seja, entre a coletividade e o soberano, no qual 

o povo é o emanador do poder alicerçado no consenso, e o príncipe, agente encarregado da 

realização do bem comum.  

Refém do seu tempo conseguiu enaltecer os fundamentos da democracia e do 

constitucionalismo até as fronteiras reconhecidas por um sistema político que só permitia o 

exercício da cidadania àqueles que fossem proprietários, entendia que a divisão de poderes 

entre órgãos legislativos e executivos era essencial para operacionalizar a estrutura político-

administrativa, e que o acordo original não conferia aos homens a prerrogativa de violar 

direitos naturais, inclusive o de propriedade, vedação esta que justificava a resistência popular 

quando, no exercício do poder, a autoridade se portasse de forma a macular tais direitos.  

 

4.4. Do Mercantilismo Globalizante. 

 

O mundo estava em franca metamorfose, a expansão mercantilista e de conquista 

viabilizou o encontro de culturas e, mesmo nos lugares onde os contatos antes não 



provocavam assimilações, as modificações na natureza das relações entre os povos 

acarretaram o surgimento de marcas indeléveis nas ‘visões de mundo’ que permeavam a 

existência humana da época. A partir dos efeitos do pluralismo cultural foi possível a 

formatação de novas idéias acerca da condição humana que fragilizavam a tradicional 

hegemonia participativa de alguns setores da sociedade em detrimento da grande maioria. 

Secularizado o poder, as atenções se voltaram para a sua humanização, seguindo este 

caminho, David Hume identificou como causas primordiais do contrato instituidor da ordem 

social e política, os anseios, interesses e necessidades dos homens, nessa trilha foram erguidas 

as pilastras do ‘despotismo esclarecido’, do contratualismo rousseauniano, bem como dos 

suportes ideológicos dos processos de quebra institucional revolucionários, deflagrados na 

modernidade.  

O pensamento de Charles Montesquieu não se apresentou imune a estas novas 

influências, sua obra delineou as bases da representatividade e da partilha no exercício do 

poder, que serviram de arrimo ao constitucionalismo hodierno, e o modelo de organização 

institucional eleito pelas civilizações pós-revolucionárias como garantidor das liberdades, da 

igualdade e dos demais direitos dos cidadãos. 

É inegável que todas essas formulações no campo da política radicaram das mutações 

das idéias econômicas que ocorriam conforme se solidificava o expansionismo nos moldes 

propostos pelo ocidente. O pensamento econômico clássico não extrapolava as barreiras da 

família ou dos feudos, numa sociedade servil, eram as classes dominantes, integradas pelos 

proprietários de terras, que detinham a prerrogativa sagrada de se apropriar dos excedentes, o 

reduzido espaço para o intercâmbio comercial e a vinculação a um rígido código de valores 

cristãos relegavam à marginalidade as atividades especulativas, panorama que foi 

radicalmente modificado com o movimento expansionista invasivo e comercial que impôs a 

legitimidade de tais atividades, assim como a viabilidade ética da acumulação de capital. 



Entretanto, a abertura não ofereceu alternativas aptas para solucionar as novas 

perplexidades reveladas pelo mercantilismo, dentre as quais a monopolização e o 

protecionismo se destacavam. Em resposta a esses desafios, providenciou-se a conveniente 

teorização da idéia de um ordenamento específico disciplinador dos comportamentos e 

relações econômicas, construção que foi rapidamente enquadrada no que se convencionou 

denominar política econômica, a qual foi atribuída moldura idealizada para conter o 

arcabouço teórico sobre o funcionamento das economias nos contextos interno e externo. 

Na vanguarda da identificação das tensões econômicas, William Petty assinalou a 

importância da produtividade, a necessidade de se valorar a força de trabalho, e da 

quantificação dos diversos fatores que influenciavam na auferição da capacidade produtiva e 

de consumo, combatendo o comportamento intervencionista das autoridades em prol de 

interesses particulares.  

Algumas dessas idéias foram manipuladas por Locke, quando da análise dos 

mecanismos da oferta e da procura, e serviram de suporte para que as regras de mercado 

incorporassem a mesma validez das normas do mundo físico, só nesse contexto é que os 

parâmetros da distribuição de riquezas foram engatados à realidade social, e ao modelo de 

partilha de poder vigente e, consequentemente, passaram a ser determinados pelas mutações 

coletivas e pelos acertos e desacertos da manipulação do poder.  

Ganhou força, nessa paisagem, o pensamento liberal que repudiava a intervenção estatal 

para solucionar os desequilíbrios do mercado, formulou-se a concepção de que só a natureza 

era capaz de reordenar as discrepâncias e restaurar a harmonia. Como potência hegemônica 

emergente, a Grã-Bretanha oferecia um quadro diferenciado no qual a centralização do poder 

no Estado não excluída a participação aristocrática, nem a influência da burguesia que 

representava os interesses comerciais e financeiros.  



A combinação da estabilidade institucional com o aparato legal das atividades 

produtivas, mercantis e financeiras possibilitava a desenvoltura empresarial particular e a 

sustentação de uma ala pública submissa ao interesse estatal. Adam Smith teorizou este 

sistema ao defender que somente a liberdade comercial alargava os horizontes do mercado, e 

favorecia a otimização do manejo dos recursos, mas cabia ao Estado conduzir com a ‘mão 

invisível’ o funcionamento dessa ordem natural.  

O alvorecer das transformações sociais, econômicas e jurídicas no ocidente reclamou a 

superação de dogmas religiosos e a quebra de todas as barreiras construídas pela Igreja com o 

intuito de resguardar a supremacia do poder temporal, assentadas sobre a idéia de salvação 

como fim derradeiro e mais relevante da existência humana. A repaginação da religiosidade 

com a mudança de posição da Igreja no imenso tabuleiro mundial do jogo de poder, teve 

como ponto culminante a Reforma Protestante, igualmente dotada de caráter político e 

ensejadora de enfrentamentos e guerras que encobriam a luta pela divisão do poder na Europa. 

Lutero e Calvino insatisfeitos com o absolutismo papal e com os mecanismos utilizados 

para firmar a autoridade soberana da Igreja Católica, lançaram novos paradigmas para a fé 

cristã, defenderam a inexistência do caráter sagrado e da infalibilidade do poder do Vigário de 

Roma, e a ausência de subordinação do Estado à autoridade da Igreja. A essa frente de 

batalha, travada na Europa continental, somou-se a resistência da Inglaterra em acatar a 

potestade papal, que desaguou no cisma do qual surgiu uma nova Igreja, estatizada e chefiada 

pelo monarca, em 1531. 

Como reação ao duplo golpe, a Contra Reforma apareceu imbuída da árdua tarefa de 

reafirmar a supremacia papal nos terrenos perdidos, para o que a Igreja angariou o apoio dos 

Habsburgo e dos demais governantes católicos da Europa, lançando o continente num conflito 

intermitente, encerrado com a Guerra dos Trinta Anos, ao qual sobreviveram Estados e povos 

arruinados, principalmente os germânicos, nação que, devido ao sucateamento causado pelo 



embate, foi impedida de participar, ativamente, do expansionismo invasivo patrocinado pelas 

potências subsistentes.  

Na mesma época, por não terem galgado um grau de desenvolvimento político, 

econômico, jurídico e social sustentável, grandes nações como as fincadas na Escandinávia e 

no Império da Rússia mantiveram-se à deriva desse processo global. 

 

4.5. Das Invasões Globais. 

 

A invasão das Américas e a conquista de novas rotas oceânicas para o oriente formaram 

uma rede intercontinental de comércio que deflagrou mudanças no modelo capitalista em 

voga, centralizando nas mãos da burguesia européia o controle do poderio econômico 

mundial, e forçando a reorganização, dentro do continente europeu, das praças relevantes para 

manutenção do sistema, e do intercâmbio comercial e financeiro com os demais continentes, 

reservando à potência européia a exclusividade no estabelecimento das regras do jogo 

internacional, sobretudo no tocante aos escravos, metais preciosos e açúcar, que durante muito 

tempo figuraram como os principais produtos da rede. 

Firmada a hegemonia das potências mercantis da Europa e montada a estrutura política, 

jurídica e social do mercantilismo, o sistema econômico global instaurado respondeu, a 

contento, às expectativas, incrementou a produtividade, promoveu avanços técnicos e a 

ampliação das oportunidades. Quanto provocado para dar suporte ao aumento dos gastos 

públicos a partir da consolidação dos Estados Nacionais habilitou-se, de forma eficaz, para 

canalizar recursos. 

O desafio posto às coletividades políticas emergentes foi a adequação das instituições 

internas e da suas carcaças econômicas às mutações externas e ao desenvolvimento global, 

somente os Estados que lograram sucesso nessa empreitada conseguiram se firmar como 



potências determinantes no cenário internacional, aqueles que não acompanharam os novos 

paradigmas quedaram marginalizados. 

Os países da península Ibérica, apesar do poderio tangível que detinham quando da 

explosão do movimento expansionista que os colocou como precursores do processo, não 

alcançaram sucesso no projeto de valorização global. Além da carência de elementos físicos e 

materiais aptos para alicerçarem a proeminência almejada, Portugal optou por um modelo que 

inviabilizou o seu desenvolvimento interno fundado no aumento da produtividade, no 

incremento do comércio e na adoção de medidas que favorecessem acumulação de riquezas, e 

a transformou em mera peça da aposta mercantilista e do poder aventada pela Grã-Bretanha. 

No caso da Espanha, a idoneidade objetiva de defender a soberania e a solidez dos 

fundamentos do seu poderio era patente, no entanto, a incapacidade de manter a coesão 

interna a pretexto dos conflitos ideológicos e religiosos freqüentes, e a canalização para 

particulares privilegiados e para o monarca, da fatia mais substanciosa das rendas, vedaram a 

consolidação do crescimento interno que a habilitasse a assumir uma posição hegemônica. 

Depois da independência do jugo do Monarca Espanhol, em 1566, a Holanda 

apresentou-se como importante peça do movimento expansionista, livre da tradição feudal, 

ergue-se como nação fincada em pactos políticos e econômicos voltados para expansão 

mercantilista e invasiva, e para a melhoria dos empreendimentos internos. O poder político e 

econômico era manejado e exercido por uma burguesia urbana, atrelada ao mercado 

internacional, que não media esforços para adotar políticas de desenvolvimento interno, 

todavia, esta posição de destaque não capacitou a Holanda a suportar as investidas das demais 

potências, e a manter o nível de competitividade econômica que facilitaria a sua sobrevivência 

como região importante no intercâmbio global. 

Protagonista de metamorfoses políticas, sociais e jurídicas que deixaram impressões 

profundamente gravadas na história das sociedades, a França se projetou na ordem 



expansionista mundial com respaldo na unidade nacional e na capacidade de manobrar 

políticas mercantilistas, graças ao absolutismo agressivo que permitia a centralização 

administrativa, a adoção de medidas saneadoras de larga abrangência e a manipulação da 

justiça como mecanismos de fortalecimento da indústria nacional e dos monopólios públicos. 

O intervencionismo sufocante findou por castrar a iniciativa privada e estagnar a 

ampliação da infra-estrutura que mantinha a Monarquia francesa no sistema mercantilista 

global, para o que também se tornou indispensável a abertura do regime à participação dos 

demais atores sociais, atitude que os reis, embriagados pela sensação de serem considerados 

deuses, se mostraram inábeis para concretizar.  

Malgrado a restauração do poderio e da ordem sob a maestria imperialista de Napoleão, 

quando já fixados os novos lineamentos do sistema jurídico que sepultou, em definitivo, o 

regime feudal, a França encontrou na Grã-Bretanha um forte rival na disputa pelo domínio 

expansionista, mormente porque, nesta última, a quebra institucional de 1648, provocada pela 

exagerada concentração do poder, foi o marco decisivo na sua consolidação como potência 

hegemônica. 

Na efêmera república autoritária que surgiu após a derrocada passageira da monarquia 

foram plantados os fundamentos das transformações que tornaram a Grã-Bretanha o maior 

país comercial do mundo. No período de reajuste das instituições, o Parlamento acumulou 

poderes e a liberdade individual foi consagrada como objeto de proteção do Estado, a 

Revolução Gloriosa de 1688 não modificou tais avanços, em verdade, o pacto entre 

aristocratas e burgueses confirmou as mutações políticas e jurídicas assimiladas, preparando o 

espaço para a promulgação da Declaração de Direitos, que prezou pela proteção da liberdade 

e pela garantia da propriedade individual sob os auspícios de um regime monárquico 

constitucional. 



No Oriente e no Continente Africano o processo de inserção nas mutações globais 

recebeu tonalidades diferentes daquelas emprestadas ao fenômeno europeu. Na aurora do 

expansionismo, o Império Turco Otomano encontrava-se no ápice do seu poderio e era o 

celeiro de uma civilização multicultural e extremamente refinada, seu desenvolvimento 

técnico e científico era compatível com o presenciado na Europa e a sua capacidade de defesa 

para impor a sua soberania era considera imbatível.  

O governo do extenso território era avançado e eficiente, no entanto, coloca-se numa 

posição de indiferença com relação às mutações econômicas globais, o intercâmbio comercial 

figurava como atividade exclusiva dos mercadores e não constituía fator de acumulação de 

riqueza apta para ensejar ascensão social e a participação no jogo do poder. Afetado pelo 

imobilismo religioso, cultural, econômico e político, e pelas divergências internas, o Império 

Otomano estagnou num período em que as nações cristãs eram atingidas por mudanças 

profundas que (re)configuraram as suas relações de poder. 

 Jungido à longa tradição de adoração ao governante como detentor de todo poder, 

figurando no ápice da pirâmide hierárquica para onde convergiam todas as manifestações de 

força das classes dominantes, o Império Otomano não se dispunha a permitir que novas forças 

sociais, arrimadas na acumulação de capital decorrente do desenvolvimento mercantil, 

produtivo e financeiro, se firmassem como fatores de influência na máquina administrativa.  

Enquanto a Europa experimentava uma extraordinária metamorfose em razão da 

abertura expansionista, no Sultanato Turco as exportações e as atividades lucrativas eram 

vedadas por questões religiosas, o acesso às inovações ideológicas, científicas, culturais, 

tecnológicas e comerciais era rechaçado de forma hostil, para evitar a contaminação por 

concepções capazes de fragilizar o regime absoluto, despótico e intolerante instalado, sistema 

que não demorou a dar sinais de incapacidade para gerir o Império. 



Modelo semelhante de centralização de poder com forte ingerência religiosa vigorava 

na Pérsia, onde também as atividades comerciais e financeiras não eram admitidas ao sistema 

de poder, nem mesmo como via de ascensão social. A presença européia, permitida mediante 

acordos firmados a pretexto da situação geográfica estratégica de parte do território, não foi 

suficiente para debelar a resistência à incorporação dos avanços tecnológicos e científicos da 

época, o mesmo ocorreu com a Arábia, cuja estrutura do poder era igualmente impermeável 

aos aportes desenvolvimentistas do ocidente. 

Na África subsaariana o processo de globalização mercantilista, ao invés de fomentar 

desenvolvimento e progresso, desencadeou um dos fenômenos mais terrificantes da história 

dos povos, a escravidão em massa, a coisificação do negro e a sua transformação em 

mercadoria vendável em grande escala com base nas leis do mercado. Ao lado do extermínio 

de civilizações milenares assentadas no continente invadido, a escravatura representa a 

irracionalidade do espírito mercantilista. 

Sob orientação e incentivo de mercadores e governos europeus o escravagismo tornou-

se a atividade comercial predominante, ocasionando a extinção de comunidades e o 

aniquilamento de traços culturais cultivados ao longo de séculos. Devido às barreiras naturais, 

a área atingida pela influência expansionista mercantil restringiu-se à costa litorânea, onde foi 

possível constatar-se um desenvolvimento econômico, social e político à altura dos 

lineamentos do projeto mercantilista elaborado para os povos envolvidos, no entanto, o 

incremento materializou-se com maior definição nos espaços invadidos e ‘colonizados’ por 

europeus. 

No Continente Asiático os efeitos do processo de mundialização mercantilista 

assumiram nuances diversas daquelas delineadas no Oriente Médio e na África, onde foi 

edificada sob o signo da convivência pacífica de povos com etnias e religiosidades 

multiformes, afinal, não se pode olvidar que no oriente, a religião serviu para impregnar a 



concepção da natureza divina do homem, da filosofia e de um Estado construído sob uma 

concepção organicista, materializado como um ser natural, anímico e anterior ao indivíduo 

(BONAVIDES, 1980, p. 13). 

A Índia, quando do impulso expansionista, apresentava plenas condições de assimilar as 

transformações econômicas e políticas, a centralização do poder no governante Moghul não 

afetava a eficácia do regime administrativo fundado na tolerância religiosa, na 

admissibilidade de visões de mundo alienígenas e na manutenção da diversidade étnica, 

cultural e religiosa.  

Essa estabilidade favoreceu o desdobramento de uma infra-estrutura complexa, 

compatível com o padrão europeu, e viabilizou o crescimento do intercâmbio mercantil com 

outras praças da região, bem como com as potências européias, entretanto, as disputas 

internas pelo poder demonstraram a fragilidade das bases sobre as quais o império havia sido 

edificado, e não tardaram a revelar intolerância religiosa e étnica, e a inaptidão da corte em 

manter a integridade estatal e a unidade dos povos. Ressurgiram práticas sectárias e 

discriminatórias que obstavam a mobilidade social e o desenvolvimento das atividades 

mercantis e financeiras, causando a desintegração do poder tangível e intangível, fato que 

facilitou a invasão e o domínio territorial promovido pela Grã-Bretanha. 

Nas nações do Sudoeste Asiático a penetração européia foi viabilizada por intermédio 

da instalação permitida de feitorias e fortificações em locais estratégicos para manutenção do 

controle direto sobre a circulação de mercadorias. A intensificação do comércio e a 

fragilidade dos governantes locais em sustentar a autonomia dos seus territórios permitiram 

que os estrangeiros exercessem maior ingerência nos assuntos internos da região e, em alguns 

casos, promovessem a completa invasão territorial. 

A China já era considerada uma potência nas atividades mercantis intercontinentais, na 

época figurava como a nação mais densamente povoada, extensa, avançada do seu tempo, 



detentora de invejável poderio tangível e de riqueza cultural, econômica e social sem 

precedentes. Apesar disso, a visão confucionista predominante condenava a atividade 

mercantil e financeira fundada na política de acumulação de capital, circunstância que findou 

por causar o desmoronamento do sistema produtivo e a renegação das inovações tecnológicas 

conquistadas.  

A seu turno, o Japão assumindo-se partidário de uma política de isolamento hostil aos 

aportes vindos do exterior, fez uso da centralização do poder para promover o 

desenvolvimento econômico e a integração do mercado, recusando-se a assumir posição 

periférica com relação às demais potências da ocasião.  

Em todas as regiões especificadas, antes da deflagração do movimento 

desenvolvimentista e expansionista mercantil, a presença européia era sentida num 

intercâmbio comercial incipiente, desprovido de natureza invasiva e inapto para provocar as 

modificações radicais que marcaram a geografia política, econômica e social da modernidade. 

Nas Américas a realidade preexistente à invasão em nada se equiparava ao que ocorrera 

dos outros lados dos oceanos. A ocupação européia foi virulenta e abrasiva, para imposição 

do modelo exsurgente e a construção de um ‘novo mundo’ os conquistadores, diante da 

incapacidade dos povos nativos de entenderem a magnitude do processo, de se posicionarem 

quanto aos seus efeitos e de organizarem resistência assentada no direito à autodeterminação, 

não se sentiram constrangidos em destruir civilizações e apagar os traços culturais que 

sustentavam a frágil unidade, para se apoderarem de vastos territórios e reproduzirem, em 

terras alheias, o arcabouço político e social do além-mar, com os convenientes e necessários 

ajustes para otimizar o padrão mercantilista exploratório implantado.  

Ao contrário da situação visualizada nas interações firmadas com os povos da África e 

do Oriente, onde o estabelecimento de novas fórmulas sociais, culturais e econômicas, e a 

fixação de feitorias e comunidades, de regra, era precedido de transações e acordos comerciais 



com os governantes locais, nas Américas, a fase convencional foi substituída pela incursão e 

ocupação abruptas, restando como único problema a ser solucionado o atinente à instauração 

de um modelo organizacional e de defesa que permitisse a eficácia do sistema exploratório e 

produtivo bolado pelos conquistadores. 

Mesmo nos territórios dos impérios Asteca e Inca, nos quais era possível detectar 

complexas estruturas de poder que viabilizaram relativa estabilidade e desenvolvimento, os 

ocupantes não encontraram grandes dificuldades para impor o seu domínio, em verdade, para 

tal fim lançaram mão de um expediente corriqueiro na Europa, qual seja o manejo hábil, em 

seu favor, das tensões políticas e sociais internas. 

No território ocupado pelos espanhóis foi idealizada uma organização político-

administrativa submissa ao Monarca, encabeçada por um Conselho incumbido da elaboração 

de normas disciplinadoras das atividades legislativas, judiciais, mercantis, financeiras, 

eclesiásticas e militares, com validade para os dois Vice-Reinados coloniais instituídos. A 

Igreja, com a vênia da Santa Sé, foi utilizada como aparelho de dominação, mascarado na 

evangelização dos nativos e na imposição de valores culturais europeus aos conquistados, em 

troca de imensas parcelas do território e da autorização para explorar diversas atividades 

produtivas. 

O extermínio em massa das populações nativas resultou na proibição da utilização de 

autóctones como mão-de-obra escrava e, consequentemente, no incremento do tráfico de 

escravos para suprir as lacunas na estrutura produtiva e de exploração das colônias, modelo 

que não tardou a gerar graves tensões entre as elites que se valiam da exploração para 

acumular grandes fortunas e as classes menos abastadas, formadas pelos colonizadores e seus 

herdeiros, para quem o acesso ao poder era vedado. 

O sistema adotado pelos portugueses no Brasil não encontrava paradigma no espaço 

espanhol, aqui a Coroa exercia controle direto das faixas de terra cuja administração e defesa 



era cedida a particulares, em troca do direito de explorá-las e de nelas exercer a justiça. 

Porém, a falta de atrativos em algumas regiões desinteressou vários donatários forçando a 

Administração Central a reaver as possessões e estabelecer um governo geral sediado na 

cidade de Salvador. Com o impulso do comércio de açúcar e a instalação de largas faixas de 

cultivo, para o que foi incentivado o tráfico de escravos em larga escala, a economia colônial 

adquiriu novos tons. 

Como ocorreu na campanha de conquista espanhola, a Igreja foi determinante para o 

sucesso da empreitada invasiva e monopolizadora portuguesa, em prol do que, manejou com 

perspicácia a evangelização e a defesa das populações aborígines contra as pretensões 

escravagistas internas, fato que transformou o Brasil o principal destino mundial do tráfico de 

escravos africanos. Somente com a expulsão dos Jesuítas em meados do século XVIII é que 

teve início a utilização da mão-de-obra dos índios servilizados nas incursões dos bandeirantes, 

nas atividades agrícolas e de mineração, mas nada comparável à servidão africana. A despeito 

das investidas de outras potências européias, Portugal conseguiu manter sua supremacia 

centralizadora sobre todo o território da colônia construindo a unidade que não dissipou 

quando da sua consolidação em Estado nacional. 

As diferenças nos modelos aplicados nesses dois domínios não foram suficientes para 

superar as semelhanças que os tornaram meros coadjuvantes periféricos na ordem global, o 

intercâmbio comercial com as potências centrais era predominantemente de produtos 

primários, só eram habilitados a negociar e a adquirir nacos do território os integrantes de 

uma reduzida classe de privilegiados na hierarquia do poder metropolitano, onde todas as 

decisões importantes afetas às colônias eram tomadas sem a participação dos reais 

interessados. 

Somente os grupos dominantes tinham acesso ao produto da acumulação das riquezas, à 

cultura e à sociedade da metrópole, enquanto a grande maioria da população permanecia na 



miséria, jogada na vala comum do servilismo e da indiferença. As idéias humanitárias e 

liberais quando chegavam às colônias tinham como interlocutores membros das classes 

privilegiadas, únicos possuidores de condições financeiras para estudar fora dos limites do 

domínio, e quando provocavam algum anseio de mudança, geralmente não encontravam apoio 

popular satisfatório. 

O modelo colonialista aplicado nos territórios tomados pelos Britânicos na América do 

Norte, em nada se assemelhava ao manejado pelos invasores espanhóis e portugueses. Logo 

após a ocupação, a Coroa Britânica, mediante a distribuição de ‘Cartas de Privilégios’, 

delegou a empresas e aos particulares as prerrogativas de administrar e explorar os territórios, 

vinculando-os à legislação e ao domínio da metrópole, e assegurando-lhes os direitos e 

liberdades garantidas aos seus cidadãos. 

Com a organização dos núcleos coloniais sob a gerência de Companhias delegatárias, 

observou-se a formação de Conselhos e Assembléias de colonos com a finalidade de negociar 

com os administradores, essa relativa autonomia chocou-se com as pretensões da metrópole 

de manter o comando efetivo sobre o território, o regime comercial adotado e o sistema de 

ocupação idealizado.  

O furor mercantilista reascendeu no Império, sob a gestão de Cromwell, o interesse de 

estabelecer esse controle direto sobre a colônia, o que tentou concretizar com a adoção de 

medidas restritivas ao comércio, tal intenção demorou a ser efetivada e quando resvalaram 

efeitos concretos no domínio, as forças e os valores que informaram a Guerra de 

Independência já estavam plantados na sociedade. 

Dotada de estrutura produtiva diversificada que, aliada à resistência dos nativos à 

subjugação e ao trabalho servil, obstou a adoção nas províncias do norte do sistema 

escravagista praticado no sul, em razão das atividades lá desenvolvidas, a colônia sempre 

esteve receptiva aos avanços tecnológicos, fato que, somado a variabilidade dos seus recursos 



naturais e à força de trabalho qualificada, a transformou em importante centro de 

comercialização de bens, no qual não se vislumbravam grandes discrepâncias na distribuição 

das riquezas, e em celeiro de transformações sociais e políticas que ofereciam amplas 

“oportunidades de progresso material e individual e uma mobilidade social comparável a das 

colônias continentais” (FERRER, 2001, p. 275), salvo nas províncias sulistas onde as 

tentativas de justificar a escravidão deram origem a teorias retrógradas sobre a suposta 

inferioridade biológica dos negros e a incapacidade laboral dos indígenas. 

A pretensão da Coroa em aumentar a carga tributária, retirar a autonomia jurisdicional 

da Colônia e designar Bispos Anglicanos desencadeou o levante revolucionário vitorioso que 

culminou com a Declaração de Independência. Na esteira do sentimento humanista e 

libertário que permeou esse movimento de quebra, foram empreendidas densas reformas 

democráticas com o intuito de responder à crescente influência da população na construção do 

novo edifício institucional. 

Como primeira carta política constitutiva dos Estados Unidos, o Estatuto Confederativo 

mostrou-se insuficiente para revelar uma estrutura governamental eficaz, devido à concessão 

de supremacia às legislaturas estaduais em detrimento do executivo federal, panorama no qual 

a necessidade de reordenação da partilha do poder tornou-se crucial, evidenciando-se 

indispensável a cessão das soberanias estaduais aos órgãos federais, como forma de assegurar 

a unidade nacional. 

Atenta a essa realidade, a Convenção Constituinte de 1787 promulgou a Constituição 

dos Estados Unidos da América como carta fundacional da nação, na qual foram fincados os 

alicerceres do edifício jurídico e político da federação, estabelecendo os limites das 

competências dos seus membros, a partilha do poder entre as esferas legislativa, executiva e 

judicial, instituindo o sistema de ‘checks and balances’ como mecanismos de controles 



recíprocos, e recepcionando, na forma de emenda, a ‘Bill of Rights’ como estatuto garantista 

dos direitos dos cidadãos. 

Formou-se, nesse tempo, no cenário norte-americano, a concepção de que a participação 

popular nos benefícios do progresso não afeta o legado liberalista, notadamente, no que tange 

ao reconhecimento e à “garantia dos direitos individuais, inerentes à pessoa humana e 

insuscetíveis de serem postergados pelo Estado” (REALE, 1970, p. 147). 

 

4.6. Da Mundialização dos Nacionalismos. 

 

Os complexos processos revolucionários que anunciaram mudanças irreversíveis nas 

concepções de poder em voga até o crepúsculo do século XVIII, expuseram as forças 

integrantes do sistema internacional a novos desafios, cuja debelação dependia do grau de 

desenvolvimento de cada país e da disposição dos intérpretes mundiais de oferecerem 

respostas eficazes aos dilemas sociais, políticos, jurídicos e econômicos decorrentes da 

corrida tecnológica que inaugurou o século XIX, provocando o aumento da produtividade e a 

mudança no sistema de oferta e procura, além de influir na ponderação dos fatores capazes de 

revelar a potência das nações.  

A importância do dogmatismo religioso na edificação da estrutura econômica moderna 

é inquestionável, durante a construção dos seus alicerceres, na Europa subsistiam duas 

grandes zonas competitivas de interesses econômicos, que representavam segmentos culturais 

distintos, dotados de peculiaridades nacionais e afirmações confessionais próprias ficadas em 

dogmas e estilos de vida diferentes, no mundo católico, os países “conservavam um Estado 

absolutista, de organização estamental”, partilhando “o poder entre nobreza, clero e cidades”, 

já no mundo protestante, “dominava a idéia de predestinação no espírito de trabalho do 

capitalismo” (MACHADO, 1980, p. 17). 



As relações de poder no arcabouço global passaram a ser aquilatadas de acordo com a 

aptidão de cada Estado de adequar e configurar as suas realidades sociais, políticas, 

econômicas e jurídicas às mudanças impostas pelos avanços tecnológicos. 

Até o advento da revolução industrial, as técnicas de manejo da agricultura, das 

manufaturas e serviços consistiam em versões melhoradas daquelas tradicionalmente 

utilizadas desde longa data, o desenvolvimento da mecânica era restrito aos instrumentos de 

guerra e alguns objetos sem importância na produtividade. Da mesma forma, as operações 

mercantis e financeiras estavam vinculadas a antigas práticas, não obstante a consolidação do 

sistema capitalista como mecanismo de estruturação econômica e social. No entanto, no 

campo das idéias e da ciência, o potencial inventivo dos homens não estagnou, naquelas 

nações onde a educação encontrava algum respaldo ou mesmo conferia ascensão e status 

social, as criações e inovações tecnológicas, resultantes da genialidade e da busca incansável 

dos seres humanos por instrumentos apropriados para tornarem a convivência e a vida mais 

aprazíveis, surgiram impregnadas também com a finalidade de promover o incremento da 

produtividade e o crescimento econômico. 

Detonada a revolução industrial, as inovações tecnológicas assumiram a dianteira entre 

os fatores desencadeadores das mutações econômicas, sociais e políticas. Por figurar dentre as 

potências mercantilistas da época, como aquela detentora de melhores condições para 

concretizar nas fronteiras da sua soberania, as oportunidades viabilizadas pelas mudanças das 

técnicas e das tecnologias exsurgentes do desenvolvimento científico, a Grã-Bretanha assumiu 

o papel de protagonista, para tanto teve que responder satisfatoriamente à demanda de mão-

de-obra especializada, e mergulhar vorazmente no sistema global de intercâmbio mercantil e 

financeiro, como alternativa para arrecadação dos recursos indispensáveis ao contínuo 

aperfeiçoamento tecnológico e industrial, bem como superar as barreiras herdadas do 

mercantilismo arcaico, consubstanciadas nas mazelas dos sistemas de transporte internacional, 



na dependência das regiões periféricas conquistadas e exploradas, na instabilidade política 

causada pela difusão pós-revolucionária das idéias liberalizantes contrárias ao discurso 

aristocrático tradicional, no crescimento da burguesia e na estruturação de uma classe operária 

ciosa por inclusão no projeto social de industrialização.  

No teatro mundial, a geografia política da Europa modificava-se em razão da unificação 

de grandes nações, a exemplo da Alemã que se dispôs a ofertar respostas próprias aos desafios 

da globalização, de forma a assumir a posição de contraponto às idéias políticas disseminadas 

com pretensões universalizantes pela Grã-Bretanha. Os Estados que não galgaram revelar 

aptidão para desenvolverem seus recursos mediante táticas próprias, quedaram marginalizadas 

no processo de intercâmbio global. 

Ao lado da Grã-Bretanha somente a França habilitava-se para concorrer ao título de 

potência, ambas detinham considerável domínio tangível, visualizado no extenso território 

sobre o qual exerciam poder, e populações consideráveis que formavam forças militares 

poderosas, além disso, partilhavam do destaque na consolidação do conhecimento científico e 

tecnológico que também favorecia a caracterização da supremacia, relativamente aos demais 

países participantes do projeto desenvolvimentista.  

No entanto, os Britânicos, que nunca abandonaram as intenções hegemônicas mundiais, 

desde cedo demonstraram sinais de superioridade na escalada industrial e econômica, situação 

que restou firmada pela instabilidade política e social da França. Foi na Grã-Bretanha que o 

consórcio entre ciência, tecnologia e inventividade humana fez explodir uma revolução 

refletida na quebra das técnicas tradicionais, para dar espaço às inovações das industriais de 

geração de energia, da construção, da mecânica e da produção têxtil, impulsionando o 

incremento das atividades humanas, produtivas ou não, e afetando frontalmente as forças 

capitalistas globais à medida que provocaram a reconfiguração das fórmulas utilizadas para 

calcular os custos da produção na fixação dos preços, o crescimento das fontes de renda e da 



capacidade de acumulação de riquezas, a reedição das técnicas de produção agrícola e dos 

mecanismos de proteção ao mercado de trabalho, e a reforma radical dos meios de transporte 

e comunicação. 

Nesse período, aumentou o interesse científico na identificação das origens das espécies 

e da ordem natural. O Malthusianismo e o Darwinismo se destacaram no processo 

investigativo, ambos lançaram idéias que influenciaram, de forma determinante, na 

compreensão de mundo e nas relações sociais. Malthus defendia que a discrepância entre o 

aumento populacional e a incapacidade de produzir gêneros de subsistência suficientes era 

equilibrada por acontecimentos que suprimiam os excedentes populacionais, e por fatores 

naturais que obstavam a reprodução e a sobrevivência.  

Ancorado nestas reflexões e na de outros naturalistas da época, Darwin formulou a sua 

Teoria da Evolução na qual identificou como fatores cruciais para a origem e a preservação 

das espécies a ‘seleção natural’ e a aptidão de algumas raças de saírem vitoriosas na luta pela 

sobrevivência, concepções que foram convenientemente manipuladas para fundamentar as 

teses que justificavam, na sociedade e na economia, o domínio dos mais fortes, e que 

renegavam a validez da visão teológica sobre o surgimento da vida (NASR, 1977, p. 128). 

Associadas aos avanços tecnológicos, estas novas concepções provocaram mutações 

significativas nos meios científicos, políticos, econômicos e religiosos, reestruturando os 

alicerceres sobre os quais se assentava o projeto de globalização. As descobertas nas áreas de 

eletricidade, da termodinâmica, da química, da microbiologia e da engenharia implantaram 

um novo espírito nos processos de produção, reconfiguraram as dimensões das riquezas 

acumuláveis, revelaram mecanismos capazes de redefinir as táticas de guerra e de defesa, e 

impulsionaram a reforma dos meios de transporte e comunicação, forçando a reordenação do 

sistema de financiamento público e privado. 



Os desafios da implantação dessas inovações nas realidades estatais somente foram 

superados nos países que detinham pleno exercício da soberania nacional sobre a 

integralidade do seu território, e apresentavam estabilidade institucional e jurídica que os 

capacitasse a garantir o sucesso dos investimentos. Dentre os empreendimentos que 

demandaram maior aparato econômico, cumplicidade entre o lado público e a dimensão 

privada do poder, e o desenvolvimento de um parque industrial apto para suprir as exigências 

de todas as fases de instalação, as ferrovias apareceram em primeiro plano. 

Em pouco tempo modificaram substancialmente a economia global e se tornaram o 

arrimo da liderança britânica no cenário mundial, hegemonia que foi solidificada ainda mais 

com os avanços tecnológicos aplicados na navegação, mediante a substituição gradual e 

progressiva da vela pelo motor a vapor, e nos meios de comunicação e de informações via 

desenvolvimento do telégrafo, do rádio e do telefone. 

Antecedeu essas metamorfoses, uma época permeada por grandes embates que 

envolveram temas fundamentais para afirmação da civilização ocidental em face da aparente 

estagnação dos antigos impérios e povos do oriente que haviam dominado o desenvolvimento 

científico, político, filosófico, jurídico, econômico e social da antiguidade e do Medievo. 

Resolvidas as tensões decorrentes da secularização do poder, da adaptação dos dogmas 

religiosas aos novos lineamentos científicos, do aprisionamento da soberania à moldura 

estatal de poder, do reenquadramento das normas internacionais, da idealização constitucional 

de princípios legitimadores da representatividade política, e, inaugurado o debate acerca da 

necessidade de encontrar limites às expressões populares de poder numa sociedade 

economicamente burguesa, agarrada em corolários liberais radicados nas tradições 

pragmáticas e conservadoras de uma Grã-Bretanha consolidada como potência econômica 

global, a humanidade parecia preparada para conhecer novos atos e submeter-se a novos 

modelos de organização coletiva. 



As perplexidades provocadas pelos movimentos revolucionários sociais e políticos, 

nomeadamente o deflagrado na França, delinearam, no ocidente, as díspares bases ideológicas 

sobre as quais a revolução industrial foi manejada nos diversos cenários mundiais ora 

revelando concepções fortemente liberalizantes que propalavam a liberdade e a democracia 

ilimitadas como única fórmula capaz de solucionar as tensões sociais e econômicas, ora 

vinculando tais finalidades à construção de barreiras ao exercício da liberdade e da soberania 

popular. 

Idealista e contrário à monarquia, Thomas Paine defendeu a liberdade como expressão 

divina dos direitos naturais do homem, pontificando a necessidade do estabelecimento de 

regimes representativos aptos para promoverem o bem estar de todos, por intermédio de 

mecanismos justos e pacíficos. Do lado conservador destacou-se Edmund Burke que 

professava a indispensabilidade de instituições capazes de conter a irracionalidade humana 

como forma de evitar mudanças revolucionárias violentas no sistema de poder. 

Prevaleceram as concepções liberais porque harmônicas com as exigências do processo 

expansionista e hegemônico em curso, no entanto, as opções pelos regimes liberais não 

impediram a construção de edifícios estatais organizados de maneira a valorizar o exercício 

controlado das liberdades, em prol da subsistência da unidade política, nem obstaram o 

surgimento de novos desafios a partir da expansão da indústria, tais como o processo de 

massificação, as reformas dos sistemas econômicos e sociais, o crescimento do nacionalismo, 

a expansão imperialista, o aumento desordenado das cidades industrializadas, e a organização 

de novas classes sociais com base na composição da estrutura industrial, mercantil e 

financeira.  

Estes problemas, que tendiam a reduzir o cidadão a simples instrumento de produção de 

riqueza e de legitimação das elites políticas, mudaram o foco de exame dos pensadores da 

época estimulando Britânicos e Franceses a formularem concepções que facilitassem a 



construção de mecanismos de inclusão efetiva das massas no sistema político, social, 

econômico e jurídico formatado em consonância com os valores e paradigmas exsurgentes, 

enquanto os Alemães, afetados pela dispersão e pelas crises do movimento unificador, 

partiram para opções idealísticas e românticas que acabaram por arrimar os modelos 

autoritários que tantas desgraças carrearam para humanidade. 

Na Grã-Bretanha a tradição liberal conservadora ressoou na chancela das liberdades 

negativas consubstanciadas nas restrições à capacidade do poder de interferir na vida dos 

cidadãos, como meio de assegurar o bem comum. Cada indivíduo ao buscar a concretização 

dos seus interesses e desejos políticos ou econômicos estaria, em derradeira análise, 

viabilizando o bem estar do grupo, para o que se impunha o respeito às opções feitas por cada 

um. A essa liberdade aderiu a prerrogativa de exigir a intervenção do Estado nas interações 

sociais, mediante critérios fixados em lei, a fim de criar oportunidades para todos. Revela-se 

deste modo, ou seja, na atuação estatal emancipadora, a liberdade positiva, que, juntamente 

com a liberdade negativa, perfazem o anseio humano por situações prazerosas e a repulsa à 

intranqüilidade e à dor. 

Inaugura-se, de tal modo, o utilitarismo britânico, que teve Jeremy Bentham como 

expoente maior, fincado na identificação do homem como incansável perseguidor da 

felicidade e da realização dos seus interesses, prosperidade que é transportada para atuação 

política incorporando a finalidade do coletivo, que passa a ser aquilatada pelo grau de 

satisfação social com as políticas públicas. 

Na Alemanha Kant asseverava que o comportamento de cada indivíduo era reflexo da 

autonomia da sua vontade compatibilizada com a liberdade dos seus pares, acreditava numa 

cidade universal informada pela isonomia de todos perante o ordenamento, e pelo direito à 

observância dos ritos legais, e no acesso à educação como forma de enriquecimento da 

‘condição humana’. 



Com a incorporação da autodeterminação do homem como requisito para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da ordem social, esta passa a ser concebida 

organicamente, como resultado de um processo histórico, no qual o indivíduo se realiza e 

transfere a sua autonomia ao Estado, detentor de uma lei moral superior que vincula apenas o 

cidadão, e não o depositário do poder. 

O idealismo alemão firma-se como resposta às concretas ameaças externas em plena 

fase de expansão napoleônica, e como veículo de propagação do sentimento de unidade 

germânica. Imbuído por estes fatores históricos, Fichte imaginou o Estado como elemento 

unificador da nação alemã onde cada cidadão encontrava plena realização mediante a 

completa submissão ao serviço ‘da pátria e da raça’. Friedrich Hegel segue a mesma direção 

ao defender que o Estado é o emancipador final da racionalidade e o lugar comum da 

realização de cada indivíduo e da coletividade, subordinados à sua vontade por ‘decisão livre 

e racional’. 

Ocupada em encontrar o mais perfeito engenho de gerência do Estado, a França, há 

muito unificada, serviu de lastro ao positivismo. Elitista travestido de humanista, Saint Simon 

defendia que a administração da comunidade política deveria ser atribuída à elite depositária 

da racionalidade cristã, integrada pela burguesia industrial, financeira, científica e artística, 

habilitada a promover a emancipação dos menos abastados. Essa idéia de condução científica 

do Estado por meritocrátas resvalou para obra de Auguste Comte, para quem o governo 

também deveria ser encabeçado por especialistas. 

A meritocracia, no entanto, não contaminou por completo as correntes de pensamento 

da época, circunstância que permitiu o surgimento de visões mais liberalizantes, como a de 

Aléxis de Tocqueville, embora descrentes quanto à viabilidade da democracia e da efetiva 

participação popular. Tocqueville, por exemplo, procurou apontar o perigo do sufrágio livre e 

do governo das maiorias, na possibilidade de instituição de governos medíocres, risco que, na 



sua concepção, poderia ser evitado mediante o estabelecimento de instrumentos capazes de 

tornarem compatíveis a liberdade e o mérito. 

As perplexidades desenhadas pelas revoluções industrial e liberal forçaram a abertura 

do poder à nova burguesia econômica, integrada por proprietários de indústrias e financistas, 

em contrapartida, alargaram e aprofundaram o fosso da exclusão social distanciando os menos 

favorecidos dos processos decisórios, fato que desencadeou o surgimento de movimentos 

anarquistas, reformistas e revolucionários. 

Sob a bandeira reformista, Proudhom propôs a desconcentração do poder, a constituição 

de associações de produtores e a regionalização da burocracia administrativa, Edouard 

Bernstein defendeu a cooperação entre as classes num processo sistêmico de reformas 

parlamentares e legislativas capazes de aliviar a situação do operariado e consolidar a 

seguridade social, os Fabianos buscaram preservar as ‘virtudes’ do capitalismo optando por 

reformas democráticas e socializadoras mediante manejo de políticas ativas e afirmativas do 

Estado, e Carl Marx previu o ocaso do capitalismo acreditando que nesse sistema o edifício 

social era caracterizado pela tensão constante entre a ‘subestrutura’, composta pelas 

interações produtivas marcadas pela apropriação por parte da elite dominante do excedente da 

produção capitalista, e a ‘superestrutura’ cultural e política arrimada nesse processo interativo. 

Afirmava ele que essa realidade originava a luta de classes que somente finalizará quando a 

classe operária ascender ao poder e instituir uma nova ordem, batizada por Lênin como 

‘ditadura do proletariado’. 

O nacionalismo radical aparece como outro efeito dos desarranjos decorrentes das 

transformações globais desencadeadas pela expansão industrial e pelos desencontros políticos 

que tumultuaram a cena européia. No período mercantilista não industrializado, políticas 

nacionais eram tidas como essenciais ao expansionismo, mas não se confundiam com o ideal 

nacionalista construído a partir da identificação das afinidades que fortaleciam a unidade 



política de um povo, e expressado por líderes idealistas, com amplo apoio das massas, que 

apontavam o desenvolvimento econômico nacional como requisito inadiável para inserção no 

sistema global. 

Abarcando conteúdos ideológicos tanto liberais como autoritários, o nacionalismo 

serviu ao fortalecimento do território como espaço de realização do povo e de demonstração 

plena da soberania, e como fator de captação de apoio popular para campanhas invasivas no 

‘mundo periférico’. As transformações operadas pela revolução industrial exigiam outra 

justificação, que não incorporasse razões de ordem religiosa ou natural, para existência de 

dominação de homens e nações sobre seus pares. A campanha imperialista encetada pelos 

países europeus, em detrimento das civilizações asiáticas e africanas, carregava um forte 

elemento étnico impregnado na apologia generalizada de superioridade da raça branca 

européia, que justificava a submissão de outras raças, e encontrava no ‘darwinismo social’ um 

lastro científico de difícil debelação. 

Os pregadores dessa corrente do pensamento extraíram o elemento humanista, segundo 

o qual o instinto de cooperação prevalecia sobre o egoístico, e “impuseram o critério da 

seleção das espécies como manifestação da supervivência do mais apto e de seu domínio 

sobre os mais débeis como conseqüência inexorável da ordem natural das coisas” (FERRER, 

2000, p. 75). O progresso era visto como expressão da vitória do mais forte pela 

sobrevivência, e a extinção do mais fraco constituía fator de fortalecimento do grupo. 

No plano das relações internacionais, a submissão das nações mais precárias ao 

comando das desenvolvidas era igualmente explicada por razões naturais. Professava-se que 

os dominados assimilavam as melhores virtudes dos conquistadores e, por isso, deveriam 

render-lhes graça e se curvarem à sua condição inferior ‘como se’ esta fosse a melhor das 

posições possíveis. 



Outros doutrinadores, no entanto, não se resignaram às respostas oferecidas pelos 

filósofos da ‘submissão natural’, e procuraram identificar justificativas diversas para o 

comportamento dos sistemas sociais e políticos e as suas interações externas. Convencidos da 

existência de rudimentos irracionais no agir humano, na esteira dos ensinamentos de Sigmund 

Freud, e afetados pelas tensões políticas surgidas com os movimentos antiimperialistas, 

revisitaram problemas tradicionalmente importantes para compreensão dos fenômenos 

políticos, como àqueles afetos ao exercício do poder, às relações entre as categorias 

dominantes e as massas, e às mudanças ideológicas e de governantes. 

Antônio Gramsci assumiu posição de proeminência nessa leva de pensadores, 

asseverava que a manutenção de uma casta dirigente assentava-se tanto na capacidade de 

controle dos recursos e na força coercitiva da sua autoridade, como na aptidão para galgar da 

maioria a concordância com o seu quadro de valores e com a sua visão de mundo, que 

compõem o fator ideológico indispensável à permanência da ordem estabelecida. 

No quadrante econômico, as concepções marcharam para o abandono das idéias 

mercantilistas, via exaltação da liberdade e da economia de mercado, numa realidade social 

pressionada pela escassez de alimentos e de matérias primas causada pelo acréscimo 

populacional. A Grã-Bretanha estabilizou-se como potência industrial e comercial do mundo 

passando a servir de paradigma financeiro às demais nações, e de exportador da ideologia da 

ampla liberdade de câmbio e de mercado. 

Contudo, não demorou muito para que os desarranjos sociais e as oscilações das 

atividades econômicas fizessem desmoronar a confiança na espontaneidade das forças 

econômicas e financeiras, favorecendo a idealização do intervencionismo como mecanismo 

indispensável à justa participação da força obreira na redistribuição de rendas. 

Para afastar as depressões decorrentes das oscilações da demanda e da oferta interna, a 

solução proposta era a conquista, ainda que à força, de outros mercados para escoamento dos 



excedentes, o imperialismo novamente era identificado como indispensável à consecução da 

obra capitalista, outra alternativa consistia na proteção estatal do mercado interno mediante o 

manejo de políticas públicas específicas, inclusive com taxações especiais para proteger 

produtos nacionais. 

Na dianteira da corrida industrial e capitalista, o Império Britânico foi o primeiro a 

contar com organismos representativos das categorias sociais dominantes, e com instituições 

políticas, econômicas e militares estáveis que o capacitavam a impulsionar o desenvolvimento 

interno e defender as suas pretensões internacionais. Fincada em terreno sólido, a monarquia 

constitucional consolidou o modelo no qual o poder quedava partilhado entre a Coroa e o 

Parlamento, exercido sob bases seculares, dotando o Estado de estrutura jurídica apta para 

garantir a propriedade e a integridade contratual. 

A despeito da relevância da iniciativa privada na produção, no comércio e nas finanças, 

o Estado Britânico se fazia presente, de forma agressiva, para proteger a economia intestina e 

alargar o domínio nas possessões. Imunizado contra os princípios revolucionários aspergidos 

da França contra o absolutismo monárquico, e a intolerância religiosa propalada pela Santa 

Aliança após as Guerras Napoleônicas, e brandamente atingido pela onda nacionalista, soube 

responder eficazmente aos desafios lançados do continente europeu. 

Depois de um período de divergências políticas e mercantis com a sua antiga Colônia, a 

Grã-Bretanha voltou a manter fortes laços econômicos com os Estados Unidos, vínculos que 

constituíram os marcos mais importantes da globalização e se converteram em fatores 

essenciais das metamorfoses ocorridas na estrutura social, política e econômica Britânicas, 

por força do desenvolvimento industrial. Dotada de uma grade institucional e política estável, 

com as regras de acesso ao jogo do poder definitivamente delineadas, a Grã-Bretanha 

consolidou sua supremacia na ordem mundial, posição que também a colocou na vanguarda 

dos conflitos sociais gerados pela revolução tecnológica. 



As condições inumanas de exploração da força de trabalho, a quebra das interações 

familiares, o abandono de idosos, mulheres e crianças, e a miséria absoluta nos espaços 

urbanos destinados aos menos favorecidos, provocaram reclamações que engendraram 

iniciativas reformistas para melhorar a qualidade de vida dos operários e seus familiares, além 

de favorecerem a adoção de políticas assistenciais e securitárias, e o surgimento do 

cooperativismo e de organizações trabalhistas que acabaram por incentivar reformas políticas 

significativas, como a adoção do sistema de sufrágio universal e secreto desvinculado do 

título de propriedade, e da isonomia representativa. 

 Na órbita externa, o Império Britânico procurou influenciar no equilíbrio político da 

Europa Continental a fim de resguardar os seus interesses expansionistas no resto do mundo, 

redirecionando seus interesses, principalmente, para as regiões que oferecessem vantagens 

comerciais concretas. No entanto, a partir da segunda metade do século XIX a sua hegemonia 

começou a dar sinais de franco declínio, sobretudo, quando demonstrou incapacidade para 

acompanhar o desenvolvimento de novas tecnologias por parte das potências emergentes, para 

manter a força produtiva e os investimentos, e para superar os efeitos da globalização na sua 

economia interna. 

Em alguns Estados, especialmente Alemanha, Japão e Estados Unidos, a expansão 

industrial engendrada por fatores endógenos de maturação da ciência e tecnologia e das 

políticas públicas de fomento, gerou poder suficiente para torná-los altamente competitivos na 

realidade externa, enquanto na Grã-Bretanha o atraso em vários setores importantes da 

indústria era evidente, denunciando o abandono por parte dos seus capitalistas, do interesse 

em encetar inovações tecnológicas viabilizadoras de dividendos acumuláveis. 

Atrelado à tradição intervencionista e de livre câmbio e comércio, o Estado Britânico 

tornou-se o principal consumidor das suas grandes indústrias, ampliando ao máximo a 

proteção do mercado interno sem abdicar da sua política expansionista de conquista, com a 



mantença do controle rígido sobre a Índia e seus domínios no Canadá, Austrália, Nova 

Zelândia e África do Sul. 

 

4.7. Da Revolução Irresistível.  

 

No período de expansão industrial, os acontecimentos econômicos, sociais, políticos e 

jurídicos vislumbrados em várias praças do mundo, conquanto influenciados por fatores 

hegemônicos emanados da Grã-Bretanha, surtiram efeitos diferenciados nas realidades 

nacionais afetadas.  

A França, ainda que representando um Estado historicamente poderoso, levou muito 

tempo para conseguir equilibrar a estrutura política, harmonizando aristocracia, classes 

emergentes e categorias populares, num espaço verdadeiramente democrático. Superando as 

adversidades, participou ativamente da revolução industrial modernizando suas antigas 

artesanias familiares, transformando-as em empresas de médio e grande porte, formando um 

parque empresarial apto para suprir a demanda de materiais para construção e administração 

de ferrovias, e para edificar um sistema financeiro forte. 

Durante a fase de reconstrução nacional, após a queda de Napoleão, foi renovado o 

interesse imperialista que resultou na ocupação da Argélia, na reconfirmação do domínio na 

Indochina, e na participação efetiva na campanha invasiva das áreas não ocupadas do 

Continente Africano, assim como na ampliação de instituições capitalistas que alçaram seus 

tentáculos para além das fronteiras européias, cuja influência foi superada apenas pelas 

congêneres Britânicas. 

Do outro lado do atlântico norte, a emancipação dos Estados Unidos da América 

revelou o nascimento de uma nova potência, na qual, desde cedo, o poder político e o Estado 

se aliaram para proteger, no âmbito doméstico, a produção e os demais interesses econômicos 



e mercantis privados, das investidas externas. Apesar de deter evidente capacidade para se 

autodeterminar como nação independente, a sua aptidão para incorporar os avanços técnicos e 

acumular riquezas era débil, e enfrentava problemas cruciais como o reconhecimento externo 

das suas pretensões, e a necessidade de ampliação do território e de solucionar as divergências 

políticas federais decorrentes da manutenção, pelos Estados do sul, do regime escravagista, 

contrário aos princípios libertários consagrados pela União. 

O modelo de organização política formatado na Declaração de Independência, e seus 

desdobramentos, revelou, no teatro mundial, cena inusitada que marcou os paradigmas 

vigorantes até então. No sistema Confederativo inicial, a soberania emanava do povo e o 

governo era exercido por um Congresso integrado por representantes dos Estados, cuja 

autonomia era preservada em consonância com a tradição de autogoverno formada na época 

da colonização. 

A ausência de um poder central efetivo, autorizado a elaborar e comandar com 

supremacia, políticas de interesse comum no campo tributário, mercantil, financeiro e de 

defesa, além de inviabilizar a reafirmação do regime, tornou evidente que o modelo plural e 

aberto, que caracterizava a sociedade norte-americana, exigia para conformação dos fins 

democráticos e de afirmação econômica almejados, um governo nacional forte. 

Esta mensagem foi prontamente recebida pelos integrantes da Convenção Constituinte 

que, após debelarem as dissonâncias internas, reconfiguraram o paradigma original 

estabelecendo um Estado republicano e federal fundado na partilha do poder entre órgãos 

executivos, legislativos e jurisdicionais, no reconhecimento dos direitos e deveres dos 

cidadãos, e no prestígio da liberdade e da lei como alicerceres do sistema político adotado. 

Nem por isso, quedou irresolúvel a mácula escravocrata que contaminava parte da federação. 

Logo após o término das batalhas encetadas com o intuito de resguardar a integridade 

territorial, os Estados Unidos, fiéis à herança imperialista da pátria mãe, se lançaram na 



empreitada expansionista que, conquanto tenha consolidado a sua dimensão continental, 

provocou o aparecimento de novos desafios para integração do mercado interno, tornada 

imperiosa ante a debilitação do comércio exterior. As políticas públicas encetadas para 

incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas, e a interligação dos mercados não 

foram suficientes para diminuir as discrepâncias estruturais e sociais entre as regiões, nem 

eliminar a ‘relação centro-periferia’ que entre elas operava. 

O problema da escravidão, que havia se agravado com a junção de novos territórios, 

tornou-se insustentável, e desencadeou, com a decisão abolicionista federal, a guerra de 

secessão da qual a União saiu vitoriosa pondo fim à última ameaça à unidade nacional. Assim, 

convertida em comandante do processo de ampliação e integração territorial, do crescimento 

econômico, da gestão das diferenças sociais e da projeção global da potência nacional, a 

federação assumiu a dianteira na elaboração e execução de políticas voltadas ao 

desenvolvimento econômico e social, na mediação dos embates entre os setores da sociedade 

e da economia, na proteção do mercado interno e dos interesses privados. 

A exaltação ao individualismo e ao êxito pessoal, muitas vezes patrocinada pelo poder 

público, facilitou a assimilação do darwinismo social e do determinismo biológico como 

justificativas para acumulação de riquezas e de poder, bem como para o florescimento de 

movimentos racistas. O sucesso dos grandes conglomerados empresariais possibilitou a 

formação de monopólios e o aparecimento de especuladores hábeis, todos compartilhando de 

um projeto nacional de acumulação de capital e de poder, direcionado para uma política de 

afirmação da nação norte-americana como potência mundial. 

Aberta a novos princípios, mas sem abandonar a perspectiva capitalista do livre 

desenvolvimento do indivíduo, a sociedade estadunidense, ou pelo menos a parcela composta 

pelos beneficiários do sistema, tem demonstrado interesse concreto em admitir a progressiva 

substituição do modelo federalista estático, por uma vertente mais dinâmica e cooperativa 



capacitada para promover o equilíbrio e a diminuição das diferenças regionais, ainda que para 

tal fim se torne necessária maior interferência estatal na esfera econômica (REALE, 1970, p. 

147).   

No continente Europeu, a reunificação do território germânico em um império, ainda 

que tardia, não impediu a sua conversão em principal ator de fenômenos econômicos e 

políticos mundiais que gravaram cicatrizes profundas na história da humanidade. O 

sentimento de unidade nacional foi reeditado, depois das guerras napoleônicas, com base nos 

ideais de liberdade disseminados pela Revolução Francesa, e impregnados nas diversas 

categorias sociais dos Estados monárquicos reinaugurados em solo alemão após a queda de 

Napoleão. Os levantes contra o autoritarismo revigorado denunciavam que os anseios por 

reformas políticas, sociais e econômicas tinham se firmado no estrato coletivo, e revelavam a 

luta intestina visando à inserção de princípios liberais nos textos constitucionais. 

Concomitantes a esse processo de unificação, ocorriam, em solo europeu, mutações 

tecnológicas que alargavam o sistema produtivo, e com ele, a ampliação das oportunidades, 

facilitando a marcha integracionista econômica no espaço germânico, habilmente manipulada 

por Bismarck para concretizar o projeto de edificação do Estado Alemão. 

Unificada, a Alemanha consolidou-se como potência industrial da Europa continental e, 

no orbe, perdia apenas para a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Eliminados os resquícios da 

ordem feudal, o enquadramento da estrutura agrária ao modelo capitalista ocorreu sob a 

gerência da nobreza, que se apressou em abolir o servilismo hereditário e reconhecer os 

direitos dos camponeses, a fim de resguardar o direito de propriedade e manter o papel 

importante das elites rurais no processo desenvolvimentista, e de oferta de alimentos e 

matérias-primas. 

Além da aplicação da tecnologia no âmbito agrícola, a integração regional também foi 

viabilizada a partir do aperfeiçoamento de um mercado comum operacionalizado por uma 



malha eficiente de funcionários, fato que impulsionou o crescimento industrial e científico, e a 

formação de grandes empresas e oligopólios que assumiram papel decisivo na ampliação e 

fortalecimento do sistema financeiro nacional.  

O Estado se fez presente em todos os setores, intervindo, especialmente, para proteger o 

mercado nacional, para o que lançava mão, sobretudo, da ingerência aduaneira. Atuou com 

sobriedade na composição dos conflitos sociais emergidos das mutações determinadas pela 

industrialização e pela quebra do sistema feudal de uso da terra, instituindo legislação social 

capaz de responder, se bem que transitoriamente, aos reclamos dos menos abastados. 

Desencadeada a Revolução Industrial muitos dos novos fatos sócio-econômicos 

passaram a mereciam admissão nos sistemas jurídicos, mas a falta de atenção para com a nova 

classe de operários fez com que seus interesses permanecessem “no campo do direito vivo, na 

parte sem força para romper o invólucro oficial, demorando a serem admitidos na legislação 

ou a formar costume protegido” (DUARTE, 1982, p. 48). 

Solidificada num espaço político e social autocrático, tradicionalista e militar, a 

potência alemã não se atrelou aos compromissos liberais e democráticos. Ao contrário do que 

ocorrera no processo de industrialização das duas nações européias de destaque, ou seja, na 

França e na Grã-Bretanha, onde a revolução tecnológica foi acompanhada pelo estímulo 

democrático à participação dos interesses privados dominantes nos mecanismos de expressão 

do poder político, na Alemanha as elites econômicas e financeiras não se dispuseram a 

compartilhar do poder. A exemplo do que ocorria no modelo Japonês, na Alemanha a 

aristocracia tradicional continuou a manipular o poder sob a bandeira do progresso e a 

unidade nacional, na  tentativa de aplainar as inevitáveis tensões causadas pelas 

transformações no jogo do poder. 

A convivência íntima do novo com o velho num círculo vicioso de afetações e 

assimilações recíprocas entre o tradicional, o nacional e o moderno, refletido nas alterações 



encetadas pela tecnologia, contaminou todos os estratos sociais da Alemanha, e foi sentido 

com maior intensidade pelos camponeses, operários e integrantes da baixa burguesia urbana, 

onde o nacionalismo havia se erguido sob bases xenófobas e racistas. 

Tanto o louvor à potência construída a partir do crescimento econômico, como os 

efeitos dos desarranjos sociais dele decorrentes, serviram de lastro à exaltação deturpada do 

elemento nacional. Foi na insegurança, no desemprego, na miséria e na exploração da mão-

de-obra que o populismo (wolkish) conservador, antiliberal e nacionalista, com notórios 

traços anti-semitas, encontrou terreno fértil para germinar e se desenvolver com virulência e 

hostilidade, não contra os reais manipuladores do poder econômico e político, mas em 

desfavor das minorias, sobretudo a judia, predominantemente capitalista e historicamente 

repudiada. Nesse cenário o darwinismo social foi alçado como justificativa à tese de 

superioridade da raça germânica e, na crise, não demorou a ser escolhido e utilizado no 

levante populista, pelos detentores do poder político, para sustentar o autoritarismo militarista 

vigente. 

O plano imperialista pós-Bonaparte, diferentemente do formulado pelas demais 

potências européias, tinha manifesto conteúdo racista, ilustrado pela idéia de superioridade 

étnica. Quando barrado pelos acontecimentos que deflagraram a Primeira Grande Guerra 

Global, produziu frustrações profundas nos partidários do nacionalismo germânico e fincou as 

bases do conflito subseqüente. 

No oriente, depois de um longo período de resistência às investidas globalizadoras, 

consubstanciada na repulsa aos intercâmbios e às influências externas e no isolamento 

comercial, idealizados como mecanismos capazes de preservar as características culturais 

próprias e a estrutura social e política feudal, alicerçada num modelo cujo imperador era 

dotado de poderes meramente religiosos e formais enquanto a potestade política e militar, 

sustentada pelos camponeses e pequenos proprietários de terra, era exercida pelos ‘shoguns, 



daimyos e samurais’, o Japão conseguiu implementar um plano de modernização e firmou-se 

como potência regional e mundial. 

Quando na segunda metade do século XIX a abertura se tornou irresistível, os efeitos na 

economia e na organização social e política foram drásticos. A invasão dos produtos e idéias 

vindos da Europa e do ‘Novo Mundo’, onde a revolução industrial estava em pleno apogeu, 

fragilizou as manufaturas locais e conspirou contra os valores arraigados na cultura nipônica, 

tudo isso, associado ao descontentamento crescente com a subserviência imposta pelas 

potências alienígenas, deu origem a movimentos de resistência que desaguaram na extinção 

do shogunato e na conseqüente consolidação estatal, baseada num modelo titularizado pelo 

imperador, sob cujo governo teve lugar a Restauração Meiji que modernizou a política e 

conferiu foro constitucional ao exercício do poder. 

A exemplo do que aconteceu na Alemanha, as reformas não atingiram o modelo de 

estratificação social tradicional, mas nele acrescentaram novas categorias habilitadas para 

incorporarem o paradigma capitalista de acumulação de riqueza e de desenvoltura 

tecnológica. Formatando um Estado de natureza autoritária, a Constituição de 1889 instituía o 

culto ao Imperador como filho do sol e personificação da unidade nacional, incumbido de 

apontar o Primeiro Ministro, previa um parlamento bicameral e um sistema garantidor dos 

direitos de propriedade e de liberdade. 

A elite mercantil, financeira e burocrática foi integrada pelos componentes das classes 

favorecidas do antigo regime, como forma de compensá-los pelas perdas sofridas e de mantê-

los vinculados ao poder. O Estado assumiu papel crucial no desenvolvimento econômico e 

tecnológico mediante adoção de políticas intervencionistas de fomento industrial, de 

promoção da qualificação técnica dos operários, de reforma agrária e de emigração, como 

forma de escoar a mão-de-obra excedente. Nas suas relações externas logrou, por intermédio 



da diplomacia, recuperar o pleno exercício da soberania, e, usando seu poderio militar, deu 

inicio a campanha expansionista que o transformou em potência asiática. 

Entre os países que conseguiram figurar como centros de poder determinantes para o 

destino da humanidade, e as nações que se resignaram à condição secundária, submissa e 

periférica, situaram-se aqueles Estados que, embora emancipados e capazes de exercer 

alguma influência na ordem internacional, não obtiveram plena realização econômico-

financeira, mantendo-se à margem da armação do poder mundial.   

O declínio dos países da península Ibérica constituiu conseqüência natural da debilidade 

econômica e tecnológica, e da exaustão do seu poder tangível desencadeada pela progressiva 

e incontornável perda de possessões. Em plena revolução industrial, Portugal e Espanha 

permaneciam agarrados a um sistema econômico e produtivo predominantemente agrário e 

com insignificante ampliação técnico-científica. 

Enquanto em outros países a revolução tecnológica tomava força, a Itália, multifacetada 

em principados, se viu reclusa em disputas internas entre liberais, absolutistas e clérigos, e 

tumultuada pelo crescente sentimento de unificação nacional que se opunha às pretensões 

expansionistas da Áustria, da França e da Prússia. Com a vitória das forças pontifícias 

instituiu-se o Reinado que se converteu em peça importante no jogo político europeu e na 

expansão imperialista. 

Apesar do impulso dado às atividades industriais com a nacionalização das ferrovias e a 

adoção de várias medidas intervencionistas, inclusive para assegurar o bem-estar social, este 

novo ator não conseguiu acompanhar o desenvolvimento das potências industrializadas e 

permaneceu marginalizado no processo. 

A Rússia também encontrou sérias dificuldades em digerir as mutações provocadas pela 

industrialização e, a partir delas, erguer novas fontes de poder. A modernização esbarrou no 

modelo absolutista e despótico de exercício do poder fundado na servidão agrícola. Somente 



quando o século XIX marchava para o seu fim, visualizou-se a alforria da população rural e a 

adoção de medidas tendentes a impulsionar a ampliação da rede ferroviária, nem por isso a 

dependência do capital estrangeiro, desencadeada pela carência de lideranças empresariais 

aptas para orientarem o desenvolvimento tecnológico no sentido de fortalecer a acumulação 

de riquezas, deixou de ser notória e de acarretar o gigantesco déficit que se interpôs às 

pretensões imperialistas russas, e que revelou a fragilidade do regime secular. 

A Revolução Comunista produziu um modelo de técnica de planejamento estatal 

centralizado sem precedentes na histórica recente, mas não conseguiu materializar uma 

realidade que refletisse a correspondência entre a ideologia acatada e a estrutura política, 

social, jurídica e econômica constituída, sem desprezar a idéia impregnada originalmente de 

que era incumbência da classe operária alforriar as massas populares e mobilizá-las com o 

intuito de atraí-las para a luta de libertação nacional contra o imperialismo (KIUIIOV, 1975, 

p. 51). 

A idéia da ditadura do proletariado, principalmente urbano, porque os camponeses não 

participaram efetivamente do processo de construção ideológica, numa sociedade socialista 

baseada na substituição do Estado por mecanismos de produção comunitários, autônomos, 

descentralizados e complementares, foi diluída pelas exigências da produção, decorrentes do 

fortalecimento da infra-estrutura tecnológica, a partir da adoção de esquemas e padrões 

manipulados do outro lado da ‘cortina’, como o estímulo ao lucro e o culto ao escalonamento 

salarial, valores próprios do capitalismo (REALE, 1970, p. 151).    

Outras nações européias participaram ativamente do incremento industrial e econômico 

inaugurado na Grã-Bretanha, chegando a alcançar um nível significativo de desenvolvimento 

e de inserção no processo de globalização, entre elas os países escandinavos, o império 

Austro-Húngaro, a Holanda, a Bélgica e a Suíça destacaram-se, contudo, não chegaram a se 



consolidar como potências regionais ou mundiais capazes de medir forças com as metrópoles 

hegemônicas. 

As demais civilizações do mundo, encarceradas em Estados frágeis, possessões ou 

colônias, lançadas na periferia da sociedade mundial durante a fase mercantilista, porque 

inabilitadas para participarem dos processos de tomada de decisões com efeitos globais, não 

atingiram níveis de desenvolvimento tecnológico que as tornassem idôneas para adentrar no 

restrito círculo das potências industrializadas.   

Aprisionada em suas próprias fronteiras, a China, no decorrer da fase de expansão 

comercial, manteve-se, durante longo tempo, intacta às investidas forâneas de dominação. 

Embora dotada de cultura milenar fincada em bases sólida, não resistiu às influências da 

Europa quando da abertura das vias marítimas, assimilando novas técnicas, impulsionou a 

produção agrícola e manufatureira e apresentou sensível crescimento econômico. O Império, 

organizado conforme orientação do confucionismo, estava intimamente vinculado ao poder 

dos grandes proprietários de terras e de uma burocracia intelectualizada composta por 

intermédio de um severo sistema de exames. 

No exercício da potestade prevaleciam os princípios morais e o mérito pessoal, 

circunstância que produziu profundo sentimento de pertinência, e demonstração da 

impressionante capacidade criativa da população. Esse quadro desmoronou durante a onda 

tecnológica, quando a paralisação da economia e a ingerência estrangeira, sobretudo no 

tocante ao incentivo do consumo do ópio promovido pela Grã-Bretanha, trouxeram à tona a 

fragilidade do Império e a sua inaptidão para responder aos dilemas impostos pela 

industrialização. 

O edifício social e o sistema de poder chinês eram incompatíveis com os lineamentos do 

capitalismo e, consequentemente, com as modificações produzidas pela revolução industrial. 

Dotada de um modelo de organização social que marginalizava os comerciantes e produtores, 



impedindo-os de participarem do jogo de poder, ainda que abastados, a China se viu 

desprovida de uma categoria que se habilitasse a executar um plano desenvolvimentista 

tecnológico e de acumulação de riqueza, que lhe oferecesse lastro para responder 

satisfatoriamente às exigências globais, e para rechaçar, eficazmente, as imposições das 

potências estrangeiras, sobretudo à intervenção do Reino Unido para estabelecer o livre 

comércio do ópio no seu território, quando o vício já representava verdadeira calamidade 

nacional. 

Essa fraqueza permitiu o advento de insurreições populares que almejavam a reforma 

revolucionária da sociedade e do regime. A dinastia Manchú, incapacitada de se auto-afirmar, 

encontrou no apoio à preponderância forasteira a única saída para manter-se, mesmo que 

aparentemente, na esfera do poder. O espaço nacional foi então submetido à gerência 

alienígena e, para tanto, dividido em várias zonas de controle que quedaram domadas pelo 

jugo russo, alemão, francês, japonês e britânico, dominadores que não tardaram a patrocinar a 

exportação de cidadãos chineses para diversos locais do mundo, onde passaram a ser 

utilizados como mão-de-obra escrava. 

A interferência estrangeira ocasionou o surgimento de uma classe empresarial, cuja 

aversão à tradição confucionista viabilizou, notadamente por intermédio do fomento 

educacional e do patrocínio da educação de jovens em praças diversas, ou sob orientação de 

confissões diversas, o permeio de outras concepções e visões de mundo que fertilizaram o 

movimento nacionalista. Influenciada pela capacidade nipônica de colocar em andamento, 

apesar das adversidades internas e externas, um projeto de construção modernizador do poder 

nacional, a resistência florescente transpôs a dinastia enclausurada, estabeleceu a república e 

deu início a grande jornada rumo à unificação e potencialização do Estado chinês. 

Mas essa marca foi redirecionada pelas incompatibilidades históricas que tornavam a 

sociedade chinesa, composta, sobretudo, por ‘maceradas populações rurais’, um cenário 



profícuo para o desenvolvimento do sentimento revolucionário que alicerçou o comunismo 

maoísta. 

Diluída na diversidade cultural, religiosa, política e lingüística, a Índia representava o 

oposto da China e do Japão. Carente de condições que viabilizassem a unidade nacional, em 

torno de um Estado forte o bastante para superar as divergências internas e enfrentar a 

penetração e o domínio estrangeiro, alternativa não restou a essa imensa nação senão resignar-

se à majestade Britânica. 

Incorporada ao império, na qualidade de colônia, foi inserida no seu sistema econômico, 

e exposta às providências modernizadoras da metrópole, em prol da emancipação das 

mulheres, da reestruturação educacional em bases seculares, do enfraquecimento do regime de 

castas, e da reordenação tradicional dos cargos de gerência. Essas mudanças, associadas às 

reclamações contra a discriminação e os métodos exploratórios praticados pelos invasores, 

constituíram o fermento explosivo do levante popular ferozmente reprimido, que terminou por 

dissolver completamente da Dinastia Mogúl, e conferir o governo geral para um Vice-Rei 

subordinado à autoridade central do império.  

Controlada e submetida ao Reino Unido, a Índia mostrou-se preparada para servir de 

alicerce aos demais empreendimentos imperiais, não só em matéria de financiamento, mas no 

fornecimento de mão mão-de-obra servil, em substituição aos escravos africanos. 

Subordinada aos interesses da metrópole, aceitou, passivamente, o regime de 

desindustrialização que esta lhe impôs, como forma de proteger as empresas nacionais, 

restando-lhe apenas a produção de artesanias. 

Foi em resposta à política de modernização cultural praticada pelo império, 

consubstanciada no intercâmbio estudantil, na dissolução de costumes tradicionais, na 

imposição de idéias liberais, da língua e do credo cristão, que o nacionalismo indiano surgiu, 

porém impregnado com a mais original das características da civilização indiana, ou seja, a 



capacidade de assimilar culturas e equilibrar-se na heterogeneidade. Gandhi foi o 

representante maior dessa fórmula de luta pela alforria ao propor a ‘resistência pacífica’ em 

prol do respeito à diversidade cultural e política e à unidade nacional. 

Somente com o alvorecer desse sentimento de pertinência que movimentou a recusa 

popular à continuidade do domínio, é que a Índia, apesar da irreconciliabilidade entre hindus e 

muçulmanos, conseguiu dar os primeiros passos rumo ao incremento tecnológico e à reforma 

econômica.  

A experiência vivida por outras nações asiáticas, nesse mesmo período, não foi muito 

diferente da vivenciada pela China e pela Índia, onde o processo de dominação imperialista 

aperfeiçoou-se de forma absoluta lançando-as na vala comum dos periféricos. As atuais 

Filipinas, Indonésia, Vietnam, Laos, Camboja, Sri Lanka e Coréia não passaram de celeiros 

onde a Holanda, a França, a Espanha, o Reino Unido e o Japão, respectivamente, encontravam 

espaço para impulsionar a produção servil de gêneros primários, com a finalidade de 

abastecerem as metrópoles e movimentarem o comércio. Nesses países a manutenção do 

domínio não era compatível com a ampliação tecnológica, circunstância que foi determinante 

no atraso da implantação de projetos desenvolvimentistas. 

A Tailândia foi o único Estado a sair ileso da onda expansionista invasiva, preservando 

a sua soberania graças à inclusão, na pauta do governo, de reformas destinadas à 

modernização da sociedade e do exercício do poder, que incluíam a abolição da escravatura e 

a remodelação do edifício estatal segundo inspiração japonesa. Este esforço, no entanto, não 

foi suficiente para excluí-la do rol dos países periféricos. 

No oriente médio a situação não diferia muito da experimentada pelas demais regiões 

lançadas às margens do processo de industrialização global. Na convergência entre o antigo e 

o moderno, entre o manual e o industrial, a fragilidade do Império Otomano em manter a 

integridade do seu domínio e a coesão interna na composição do poder era patente. Declínio 



resultante de uma série de fatores históricos e culturais, que tornaram o arcabouço 

governamental do império obsoleto e incompatível com a modelagem nacionalista de Estado, 

formatada na Europa proeminente. 

Enquanto o resto do mundo sentia, direta ou indiretamente, os efeitos liberalizantes da 

onda tecnológica incompatível com o sistema estamental, o Império Otomano, na contramão 

do processo político de aniquilação do feudalismo, enveredava-se num processo de 

feudalização da propriedade. No seu extenso território, os encarregados, pelo Sultão, de 

recolherem tributos e organizarem o exército, se apropriaram, paulatinamente, de grandes 

nacos de terra e assumiram a administração das províncias nelas encravadas, ao passo que 

àqueles a quem eram confiadas o desempenho das funções produtivas e a ampliação da 

economia, ainda que afortunados, não tinham acesso às elites nem ao poder político, portanto, 

quedavam desprovidos de condições para liderarem pretensões de mudanças técnicas e de 

incremento econômico.   

Quando os países industrializados começaram a lançar, no mercado otomano, 

manufaturas diversificadas e mais competitivas, a produção local sofreu profundo abalo 

acarretando um impacto social intenso, que enfraqueceu os tênues laços que harmonizavam o 

complexo tecido étnico e cultural do império, então integrado por turcos, árabes, gregos, 

romenos, armênios, sérvios, curdos e croatas, ensejando o aparecimento de movimentos 

nacionalistas e fundamentalistas que tornaram impossível a convivência pacífica desses 

povos, e causaram a independência da Grécia e da Sérvia. 

Depois da Guerra da Criméia, os britânicos se valeram do apoio dado em favor da 

integridade territorial dos otomanos para, no melhor espírito imperialista, forçarem a abertura 

do mercado turco aos seus produtos, semeando, entre os descontentes com o regime, 

sobretudo os intelectuais educados na Europa e admiradores da revolução tecnológica, idéias 

reformistas direcionadas à modernização do Estrado, à concentração do poder com a 



subseqüente extirpação da influência política e militar dos governadores das províncias, e ao 

desenvolvimento industrial baseado nas novas tecnologias. 

A Constituição de 1876 foi norteada por esses corolários liberalizantes, mas seu 

insucesso era previsível devido à inexistência, no extrato social otomano, de lideranças 

empresariais comprometidas com a política, dispostas a patrocinarem transformações radicais 

na estrutura produtiva, e à incapacidade do governo autocrático de produzir respostas eficazes 

às provocações do processo globalizador. 

Desprezado o projeto reformista, e desmantelados os mecanismos legais e materiais 

erguidos para impulsioná-lo, o império reacomodou-se ao modelo autocrático anterior, 

aceitando o retorno à posição periférica estabelecida pelo padrão expansionista econômico, 

passou a acumular déficits e uma dívida externa astronômica, que findou por causar a 

intervenção permanente e direta dos credores, predominantemente britânicos, na 

administração pública local. A insatisfação popular e de alguns setores militares aumentou, 

dando ensanchas ao levante que restaurou a Constituição de 1876 e que, logo após, aboliu a 

monarquia, deflagrando um traumático processo de desmembramento nacional, cuja principal 

conseqüência foi o Primeiro Grande Conflito Mundial.     

No norte da África, o Egito se destacou no início da fase desenvolvimentista com um 

ambicioso projeto de industrialização e autonomia, engendrado pelo ‘Pasha’ Mohamed Ali, 

reformador sagaz e hábil estrategista militar que gravou na história moderna egípcia um dos 

momentos mais significativos.  Após eliminar as tensões internas, esse administrador lançou-

se na luta para edificar um Estado fortalecido, para tanto, modificou o sistema tributário e 

financeiro e implantou programas de melhoria na indústria e na agricultura, monopolizando 

vários setores produtivos, cujos aportes financeiros aumentaram o seu poderio. 

Embevecido pela emergente capacidade de impor sua força ao domínio Otomano, e de 

expandir o território, o ‘Pasha’ tornou-se uma ameaça aos interesses hegemônicos da Grã-



Bretanha, principalmente no tocante à sua intenção de construir o Canal de Suez, 

circunstância que provocou a associação dos Britânicos à ofensiva Turca, aliança contra a 

qual o Estado Egípcio não teve condições de se afirmar, sendo, ao final, coagido a se 

submeter novamente ao Império Otomano.  

Entretanto, não foi a mera intervenção Britânica que determinou o fracasso da 

empreitada desenvolvimentista egípcia, em verdade, a sua vulnerabilidade estava patente em 

problemas internos decorrentes da resistência social à modificação das tradições elitistas. 

Como em outras regiões, no Egito a classe privilegiada desprezava a atividade produtiva e a 

acumulação de riqueza dela decorrente, reminiscência que afastava do jogo do poder a 

minoria que desempenhava atividades mercantis e financeiras, geralmente composta, dentre 

outros, por judeus, gregos, armênios, libaneses, sírios e britânicos, e os impedia de manejar a 

riqueza acumulada em prol do desenvolvimento interno. O projeto capitalista do ‘Pasha’, 

nesse cenário, não tinha sustentação nas classes dominantes nem condições de sobreviver às 

tensões internas e às investidas hegemônicas. 

A intervenção imperialista provocou o retorno do sentimento antieuropeu e a repulsa às 

políticas progressistas, por parte da população nativa. Os estrangeiros, isentos dos tributos 

locais, se apressaram em adquirir grandes extensões de terra e a monopolizar o comércio 

exterior e as finanças do Estado, introduzindo técnicas e tecnologias que provocaram o 

aumento da produtividade, e viabilizaram a instalação de uma estrutura ferroviária e de 

comunicação, que transformou o Egito num mercado extremamente atrativo aos 

investimentos internacionais, os quais culminaram com a construção do Canal de Suez.  

Apesar dos dividendos auferidos com a abertura, o governo local não conteve o 

aumento indiscriminado das despesas com a manutenção dos privilégios, para cobri-las 

recorreu a empréstimos vultosos, cujo inadimplemento foi usado como pretexto para assunção 



por representantes do Reino Unido, da gerência política e econômica do país, transformando-

o em protetorado britânico. 

Outro Estado que sofreu com as adversidades expansionistas, no século da ampliação 

industrial, foi a Pérsia. Embora liberada dos conflitos religiosos com o Império Otomano, 

após a decadência deste, continuou destinatária das ameaças invasivas da Rússia e da Grã-

Bretanha. A sua incapacidade para resistir a tais investidas era notória, sobretudo no princípio 

do século XIX, quando, internamente, o poder central era confrontado com a independência 

dos lideres espirituais, a economia baseava-se em atividades de subsistência e na escandalosa 

concentração de propriedade nas mãos de uma reduzida casta de privilegiados, e o comércio 

exterior encontrava-se monopolizado por grandes comerciantes que, ao lado de alguns poucos 

abastados em razão do nascimento, integravam a classe dos poucos a quem era permitido o 

acesso às riquezas. 

À semelhança de outras nações islâmicas, na Pérsia o trabalho produtivo era 

considerado atividade degradante, conjuntura que impediu a formação de um parque 

industrial modernizado, capaz de oferecer suporte ao poder político para preservar a 

autonomia territorial da nação. O fracasso do movimento reformista otomano serviu de alerta 

aos governantes locais, impulsionando-os a entenderem a necessidade de agilizar a 

modernização do país, especialmente do parque armamentista, e a darem início à execução de 

um processo desenvolvimentista, que, apesar de ter estagnado com a morte do seu idealizador, 

Amir Kabir, em 1851, foi retomado após a descoberta de petróleo no início do século XX, 

cuja extração quedou monopolizada pelo governo britânico. 

A situação periférica do Continente Africano foi consolidada ao longo de um processo 

histórico de dominação encabeçado pelas principais potências européias, que espoliaram e 

exploraram, ao máximo, as riquezas naturais e as civilizações milenares assentadas num 

imenso e diversificado território (VALLADÃO, 1961, p. 43-44). No norte da África, as 



populações não tiveram condições de conter o ímpeto expansionista europeu, sucumbiram, 

uma a uma, à imposição de um regime colonial que reduziu e condicionou as suas 

participações na ampliação global das tecnologias. 

Na região central, o tráfico internacional de escravos há muito vinha produzindo efeitos 

dramáticos na organização social e política, tendo em vista a fragmentação cultural 

patrocinada pelos organizadores do tráfico que, impossibilitados de superarem as barreiras 

naturais à penetração no território, atribuíram aos Chefes nativos a responsabilidade pela 

captura e venda dos negros.   

Nesse espaço, a mudança de concepção de trabalho determinada pela revolução 

industrial, e a inserção de princípios liberais e cristãos impulsionaram o levante abolicionista 

e acabaram por provocar o combate institucional ao tráfico. Concomitantemente, as novas 

tecnologias viabilizaram a criação de condições para que cientistas, missionários e 

desbravadores europeus se aventurassem nos territórios até então desconhecidos, fato que 

facilitou a dominação imperialista e a conseqüente partilha do território entre nações 

européias, subsistindo como independentes apenas as Libéria e a Etiópia. 

A balbúrdia administrativa e os conflitos internos impediram a formação de resistências 

às ocupações. A despeito da violência empregada na exploração da mão-de-obra local, que em 

alguns casos chegava a ser pior do que a própria escravidão, naqueles locais onde foram 

instaladas missões religiosas observou-se certo progresso, refletido no abrandamento do rigor 

exploratório, na educação e na incorporação de algumas medidas médicas para contenção de 

problemas sanitários, todavia, tais melhorias não serviram para evitar a quebra da organização 

política tradicional fundada na convivência pacífica das etnias. 

No sul do continente, a área de maior disputa foi a região do Cabo, devido a sua posição 

estratégica para o controle do tráfego marítimo entre Europa e Oriente, território que, depois 

de um período de dominação holandesa, foi tomado pelos britânicos os quais impuseram o 



uso do seu idioma e a abolição da escravatura, e forçaram os vencidos a migrarem para o 

norte do rio Vaal, onde instalaram as repúblicas Afrikaners, conservando suas normas e 

padrões culturais.  

A importância da região diminuiu consideravelmente com a abertura do Canal de Suez, 

mas a descoberta de minas de ouro e de diamantes modificou a economia local, até então 

baseada em atividades de subsistência, instigando o expansionismo britânico. Os territórios 

das atuais Zâmbia e Zimbábue foram incorporados ao domínio da Coroa, e a convivência 

pacífica com os afrikaners tornou-se insustentável, tendo sido deflagrada a guerra que, ao 

cabo de três anos, atestou o domínio britânico na região e viabilizou a assunção do poder 

político pelos ‘boers’, os quais foram responsáveis pela instauração do regime segregador de 

exclusão e exploração dos nativos conhecido como ‘apartheid’ (VICHINSKI, 1987, p. 23). 

Apesar de tudo, o ‘Domínio Sul-Africano’ constituiu a parcela do continente mais 

integrada ao processo desenvolvimentista e invasivo mundial, e o único local do globo onde o 

sistema capitalista industrial manteve-se alicerçado num regime de exclusão racial e de 

submissão da população nativa. 

 

4.8. Da Reprodução de Modelos. 

 

Do outro lado do atlântico, na América Latina, os fatos históricos, embora tenham 

tomado dimensões diversas, não favoreceram a consolidação de Estados capazes de superar a 

posição periférica legada pelas metrópoles. No território dominado pela Espanha, a queda da 

ordem colonial enfraqueceu, ainda mais, a frágil estabilidade social. As oligarquias herdadas 

do antigo sistema se prepararam para manter a integridade do território e os mecanismos de 

exclusão que evitavam a aproximação da maioria desprivilegiada dos centros de poder. 



Tratava-se, porém, de um grande desafio porque a independência havia aniquilado a 

monarquia como fonte da legitimidade do poder, e inviabilizado a Igreja como elemento de 

dominação. No decorrer do século XIX, a reconstrução de uma estrutura legitimadora do 

poder compatível com o sistema de eliminação social, edificado durante o período colonial, 

foi a principal missão dos novos governantes, os quais, confrontados com uma realidade 

econômica precária, caracterizada pela baixa produtividade e pela concentração da riqueza 

nas classes altas, encontraram nos regimes republicanos constitucionais instrumentos hábeis 

para consolidação do poder. 

 No Brasil, onde a dominação coubera aos Portugueses, a Coroa e a Igreja também 

foram eleitos como fontes de legitimidade do poder, muito embora a influência eclesiástica 

tenha sido fragilizada com a expulsão dos jesuítas durante a administração do Marquês de 

Pombal. Os caminhos de acesso à participação política eram fortemente controlados como 

forma de manter a profunda fragmentação social e o sistema escravagista. A subsistência do 

regime monárquico foi um dos fatores que mais diferenciou o processo de independência 

brasileiro, do experimentado pelas colônias hispânicas, e serviu para consolidar o poder 

nacional numa base territorial com padrões continentais. 

Na América do Norte, enquanto nas colônias britânicas a ruptura do sistema político 

colonial teve participação popular expressiva, acarretando o surgimento de modelos de 

legitimação da potestade arrimados na representatividade alicerçada no constitucionalismo, 

nas antigas colônias luso-ibéricas, onde a maior parte da população era repelida do processo 

político, e as disputas pela autonomia eram encabeçadas pelas elites, esse fenômeno não foi 

possível, porque as idéias liberais e republicanas não passavam de objeto de exame e manejo 

de minorias marginalizadas. 

A edificação das novas nações estava atrelada ao passado comum de invasão e 

colonização exploratória, de submissão dos nativos às concepções européias, de incorporação 



de imensas levas de escravos vindos da África, e de comando decisório despótico das 

metrópoles, de onde emergiam os lineamentos do sistema político que legitimava o exercício 

do poder, com base no qual eram asseguradas a paz e a ordem pública, e justificadas a 

unificação e a integridade gerencial do território. 

Na América Hispânica, galgada a independência, o poder político e a administração 

foram tomados pelas elites, que se mostraram apressadas em inaugurar uma nova fórmula de 

liderança, o caudilhismo, consubstanciada na manipulação do clientelismo como forma de 

dominação e de ingerência estatal em todos os segmentos e setores sociais. 

A economia desses novos países continuou fincada nas tradições coloniais, as 

exportações permaneceram centradas nos produtos comercializados durante o período 

colonial, tendo como principal destino o mercado da Europa. Contrariamente ao ocorrido nos 

Estados Unidos, a incorporação das novas tecnologias produzidas pela revolução industrial, e 

a adequação às novas técnicas de produção, de comércio e de financiamento, não tiveram 

lugar nessas nações autonomizadas. 

Para superarem os problemas do déficit fiscal endêmico, decorrente do aumento dos 

gastos públicos e da incapacidade dos novos governos de angariarem fundos suficientes para 

supri-los, mediante aumento da produtividade, os Estados tiveram acesso a vultosas linhas de 

financiamento internacionais, frequentemente oferecidas por instituições britânicas. Originou-

se, desse modo, outro grande desafio para esses novos atores mundiais, o consistente na 

aquisição de condições econômicas para adimplir as suas crescentes dívidas externas. 

No Brasil, a situação quedou maquiada de forma diferente, a independência foi 

pronunciada pelo próprio Príncipe Regente, herdeiro do trono metropolitano, que passou a 

exercer o poder na qualidade de Chefe do novo Estado. O sistema de dominação social não 

sofreu modificações, as classes altas, que continuaram dominando a economia, a política e o 

exército, aceitaram os privilégios comerciais concedidos aos britânicos e portugueses, em 



troca do reconhecimento da independência, e a inclinação conservadora e absolutista dos dois 

imperadores, como mecanismo de sustentação interna e externa da unidade nacional. 

Com a interrupção do tráfico de escravos, a escassez de mão-de-obra forçou a abertura 

das fronteiras à imigração européia, possibilitando o alargamento do estrato social e o 

aparecimento de novas perspectivas para o exercício do poder econômico. O aumento da 

importância do exército na estrutura do poder, consolidado com a guerra do Paraguai, num 

momento em que a insatisfação com o monarca crescia, serviu de lastro ao movimento 

republicano desencadeador do golpe militar, que em novembro de 1889 provocou a abdicação 

do mesmo (VIANNA, 1990, p. 156). 

Esse processo de construção de novas nações na América Latina, ocorreu num contexto 

mundial desenvolvimentista que não foi afetado pelas incipientes economias emergentes, a 

inserção desses novos atores no sistema econômico global atrelou-se ao incremento do 

comércio de matérias-primas e manufaturas, aos investimentos externos e aos movimentos 

migratórios de trabalhadores, processo no qual a Grã-Bretanha teve importância crucial, no 

que foi seguida pelos Estados Unidos, França e Alemanha. 

Exposta ao resto do mundo, a América Latina foi submetida ao impulso modernizador 

que incluía a disseminação de valores culturais, arquitetônicos e estéticos, e de tecnologias 

européias, no entanto, a manutenção das estruturas produtivas e de estratificação social, 

erguidas durante o período colonial, impediu que os países da região respondessem de forma 

eficaz aos paradoxos emergentes da revolução industrial, e da nova ordem global, e 

conseguissem construir economias fortes, abertas o suficiente para habilitá-las a participarem 

do jogo mundial, ao lado das potências hegemônicas, sem se submeterem aos seus interesses. 

Em verdade, foram forçados a encamparem fórmulas políticas liberais, que preservassem os 

padrões tradicionais das elites dominantes, para poderem se beneficiar com as novas fontes de 

financiamento. 



Em todo orbe o avanço científico e tecnológico visualizado na Europa Ocidental, nos 

Estados Unidos, nos ‘domínios brancos’ do Reino Unido e no Japão, patrocinou mudanças 

radicais que influenciaram não só na produtividade global e no sistema de acumulação de 

riquezas, como nas concepções de mundo. 

O impacto tecnológico nessas localidades, mesmo com a manutenção dos modelos 

políticos convencionais, serviu para alterar-lhes ‘o sentido e a imagem’, impulsionando a 

armação de soluções políticas inovadoras, influenciando na escolha dos legitimados para 

manipularem o poder, segundo uma “dialética de complementaridade, correlacionando, 

funcional e operacionalmente, poderes públicos e privados” (REALE, 1970, p. 149). 

Nos protagonistas da revolução, o desenvolvimento serviu para estruturar capitalismos 

centrados no controle do grau de abertura nacional à economia global, tendo em vista as 

alterações do esboço produtivo e de aproveitamento da mão-de-obra, decorrente da opção por 

investimentos destinados ao incremento da acumulação de capital, enquanto nas demais 

nações, tangenciadas, por via oblíqua ou indireta, pelos efeitos concretos do acréscimo 

tecnológico, a patente incapacidade de ofertarem respostas satisfatórias aos novos lineamentos 

globais, gerou barreiras que os impediam de sair da periferia do sistema. 

O subdesenvolvimento da atualidade é de tal modo, produto da perpetuação dessas 

relações econômicas internacionais de natureza miserabilizante, que ainda subsistem na forma 

de interações entre os países periféricos e as metrópoles centrais. A história tem demonstrado 

que, a despeito das propostas de erradicação do pacto colonial reprodutor de dependência 

econômica, o projeto capitalista de instituição de uma ordem econômica internacional 

unificadora, além de fragilizar a concepção de Estado, com o aniquilamento das resistências, 

programa a formação de uma massa proletária global, e a perpetuação de um modelo que 

beneficia uma minoria numericamente insignificante, porém, significativamente abastada. 



Formou-se uma rede global de transação de capitais e mercadorias, encabeçada e 

manipulada pelas potências industriais, marcada pela transnacionalização das atividades 

financeiras e pelo aparelhamento de vínculos culturais entre as sociedades, com a finalidade 

de manter a coesão interna e externa do sistema sem quebrar a interação ‘centro-periferia’, 

indispensável para consolidação da hegemonia das potências mercantis e financeiras, e para 

construção de intercâmbios capazes de facilitar a identificação das economias aptas a serem 

inseridas no regime internacional. A expansão dos mercados de ação e títulos, e a 

internacionalização das atividades bancárias resultaram dessa integração econômica e 

financeira, e tiveram como conseqüência principal a descontrolada especulação em escala 

global. 

Os mecanismos de dominação consistentes na invasão territorial exploratória, na 

supressão de culturas, no aniquilamento de povos e na imposição de monopólios comerciais e 

de transportes, foram adequados às novas exigências mundiais, no entanto, com exceção dos 

domínios Britânicos da Oceania, Austrália e Canadá, nenhuma das possessões coloniais 

recebeu dos seus algozes, condições materiais e políticas para incorporarem as mudanças 

desencadeadas pelo progresso tecnológico e, assim, se habilitarem à assunção de outras 

posições no cenário internacional, abandonando a periferia. 

Tais colônias transformaram-se em ‘Estados soberanos dependentes’, situados à 

margem da ordem mundial, com dificuldades reais para desenvolverem seus parques 

industriais. Os investimentos privados restringiram-se à ampliação das atividades primárias de 

exploração dos recursos naturais, à expansão da infra-estrutura necessária ao transporte e 

escoamento da produção, e à execução dos serviços públicos considerados essenciais, em 

nome do que também foram assumidas dívidas externas excruciantes, não raro desviadas para 

fins obscuros e escusos, ou para suprir a especulação e a corrupção crescentes. 



Durante muitos anos a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, cada um em sua época, 

dominaram os assuntos mundiais graças a indiscutível superioridade econômica e militar que 

gozaram, “cada um desses países utilizou seu poder para promover um marco de ordem 

mundial mediante a defesa de certos princípios básicos destinados a regular a conduta das 

grandes potências e as relações dos fortes com os débeis” (SMITH, 1984, p. 19). 

A dimensão cultural do processo de globalização produziu efeitos no pensamento 

político, artístico e jurídico das nações atingidas, que denunciaram o predomínio da cultura 

européia, contribuíram para fortalecer o sentimento eurocêntrico, bem como para disseminar a 

idéia da suposta superioridade étnica do homem branco. 

Em todo caso, foi a capacidade de solucionar os conflitos sociais e políticos em 

observância às ‘regras do jogo’ e às ideologias estabelecidas pelas nações hegemônicas, que, 

na arena global, constituiu elemento indispensável ao aperfeiçoamento da unidade nacional e 

à estabilização das instituições, ainda que temporariamente fraturadas. 

Contudo, desde o início do último século os fatores monetários têm sido determinantes 

para a fixação dos parâmetros políticos de atuação das forças econômicas nas sociedades, 

especialmente naquelas intimamente vinculadas a regimes capitalistas, onde o poder é 

mensurado de acordo com a capacidade de acumular capital e de adquirir bens e força de 

trabalho aptos para produzirem mercadorias e serviços vendáveis, e a idoneidade produtiva é 

valorizada segundo a lógica do lucro, sem levar em consideração o elemento necessidade.  

Na complexificação global, um dos problemas superlativos diretamente vinculados ao 

da exclusão social, “em termos mundiais, é a crise do emprego”, agravada pela dificuldade na 

“ampliação do número de empregados” (LIMA, 2003, p. 181). Na concepção atualizada, o 

nível de ócio passou a depender também da ‘procura efetiva’ por ocupação remunerada, e não 

apenas, como antes visualizado, dos efeitos da ‘oferta e da procura do mercado de trabalho’, 

tornando-se fator categórico no delineamento da densidade salarial. 



As políticas fiscais influenciadas pelo pensamento de Keynes e inauguradas como 

mecanismos de estabilização e de incremento da economia, e como meio de consecução do 

pleno emprego, de equalização dos preços e da balança de pagamentos direcionado à 

equânime distribuição das riquezas em prol dos menos afortunados, deixaram de lado o 

cuidado com a conduta presumivelmente racional do cidadão, idealizado como ‘homem 

econômico’ ideal. 

A desenvoltura e o entendimento das economias capitalistas quedaram atrelados aos 

fatos sociais e políticos, eleitos como aspectos essenciais ao funcionamento da engrenagem do 

poder econômico, possibilitando a defesa da intervenção do Estado nas atividades privadas, 

como forma de equilibrar a produção e a distribuição da riqueza, e o aparecimento de 

programas financeiros de estabilização com o objetivo de debelar o aumento da inatividade e 

a subutilização da força de trabalho, e de conter o movimento inflacionário. 

Com a liberação da política cambial, os neoliberais conseguiram estabelecer como foco 

primordial da ocupação dos gestores públicos, o problema do controle da inflação. Injetando 

novo espírito às teorias que relegavam o problema do ócio improdutivo a um segundo plano, 

revigoraram a idéia de que a plena liberalização dos mercados seria capaz de erradicar o 

desemprego, porque, sendo ele um efeito de uma situação para a qual os homens concorrem 

voluntariamente ao imporem entraves ao ‘natural’ movimento dos mercados de trabalho, 

somente quando a oferta de emprego for maior que a procura, o nível dos salários baixará e os 

capitalistas empregadores voltarão a crer na rentabilidade da contratação de mão-de-obra. 

A concepção de que o ócio é voluntário é reforçada pela idéia de que as mudanças na 

busca por uma ocupação e por entretenimento, por parte dos trabalhadores, são espontâneas, e 

as escolhas dos mesmos entre concordar com o achatamento remuneratório e permanecer no 

posto de trabalho, são livres e, portanto, não podem servir para indicar situações de 

desemprego efetivo. A responsabilidade pelo nível de ocupação dos postos de trabalho é 



atribuída exclusivamente aos trabalhadores, até mesmo nas ocasiões para as quais não 

concorram voluntariamente. 

Na visão neoliberalizante a decisão de procurar um serviço remunerado depende, 

unicamente, de quem está ocioso, se escolhe não fazê-lo é porque optou pelo laser, mesma 

atitude é atribuída a quem não aceita oferta salarial apresentada por presumível empregador, e 

àquele que é demitido em razão da suposta possibilidade de que recusaria continuar 

trabalhando por remuneração menor.  

Em nenhuma dessas situações é dado ao Estado intervir vez que, na perspectiva 

neoliberal, é seu dever respeitar as opções dos cidadãos, inclusive no que tange à decisão de 

procurar um emprego ou de permanecer ocupado, incumbe-lhe tão-só priorizar o combate à 

inflação, que é vista como fenômeno eminentemente atado às flutuações da oferta da moeda, 

e, por conseguinte, dependente das políticas constritivas da atividade econômica e de 

incremento da oferta de emprego, encetadas para garantir, por intermédio da diminuição do 

nível remuneratório, do grau de interferência estatal na economia e do enfraquecimento dos 

órgãos representativos de classe, que as empresas galguem lucros que as habilitem a investir e 

a promoverem a retomada do crescimento econômico com a expectativa de lançamento de 

novos postos de trabalho. 

As mutações tecnológicas e econômicas da estrutura produtiva, nessa seara, não são 

consideradas como causas decisivas do ócio improdutivo, tal imputação é conferida às 

organizações sindicais que, a despeito de não serem relacionadas às determinantes 

inflacionárias, são responsabilizadas diretamente pelo aumento do desemprego devido às 

ingerências que praticam junto aos trabalhadores para que recusem as políticas de corte 

salarial, assim como ao sistema legal protetivo, por estabelecer padrões salariais mínimos para 

certas categorias e garantir subsídios e benefícios sociais, inclusive em favor dos 

desempregados. 



Os novos liberais defendem que a subsistência de um sistema público de garantia social 

apesar de atribuir ao mercado de trabalho um ‘plus’ que o torna mais atrativo, auxilia no 

aumento da satisfação das necessidades dos ‘sem-ocupação’ permitindo que permaneçam 

períodos maiores na ociosidade e imponham novas exigências para aceitação das ofertas de 

serviço.  

Secundados pelos monetaristas, professam, como nos primórdios do liberalismo 

econômico, que a redução do desemprego depende da diminuição das remunerações, ignoram, 

porém, que, diferentemente da atualidade, naquela época a aparelhagem produtiva era 

incipiente, a concentração de capital e de riquezas não tinha intensidade e densidade 

relevantes, as representações de classes eram precárias, e os direitos civis, políticos e sociais 

dos trabalhadores eram mínimos, circunstâncias que permitiam que os governantes não se 

importassem com o sistema exploratório de mão-de-obra, e com os sacrifícios impostos aos 

assalariados pelos capitalistas, com o intuito de superarem as constantes crises. Agem como 

se desconhecessem que a mudança dessa realidade dificultou, sensivelmente, a consolidação 

da política do ‘laissez-faire’, sobretudo, a partir da conquista pelos trabalhadores de direitos 

sociais, civis e políticos mais abrangentes. 

A solução proposta pelos liberais inovadores causa perplexidades quando exposta à 

tônica social e política dos países que compartilham, em nossos dias, de uma versão do 

capitalismo enleada aos princípios democráticos e a sistemas representativos nos quais a 

maioria da população, composta por assalariados, está legitimada a participar do governo, de 

forma indireta, por intermédio de associações e movimentos populares, colocados “à margem 

dos mecanismos representativos tradicionais e das estruturas jurídicas vigentes”, que 

“conseguiram apropriar-se política e discursivamente dos direitos humanos para convertê-los 

em sinônimo de direito das maiorias marginalizadas” (FARIA, 1998, p. 95). 



Trilhando caminho oposto à idéia conciliatória defendida por Keynes, que visualizava 

na comunhão entre ‘democracia política e economia de mercado’ a resposta para as tensões 

do sistema, os idealizadores do neoliberalismo se mostram irredutíveis ao impingirem aos 

benefícios sociais e trabalhistas a pecha de máculas da economia de mercado, que devem ser 

extirpadas por meio da quebra do poder das organizações sindicais, forçando-as a admitirem 

como único caminho capaz de conduzir ao aumento da oferta de postos de trabalho, a redução 

dos níveis salariais e o expurgo da pretensão de vinculá-los à produtividade a aos lucros das 

empresas. 

Sustentam suas teses apontando a existência de uma consistente idiossincrasia entre o 

liberalismo econômico que norteia as relações mercadológicas do capitalismo vitorioso, e as 

liberdades democráticas, civis e políticas, ao tempo em que revigoram a temática da 

‘desigualdade natural’, tecida para enquadrar os desequilíbrios e disparidades decorrentes do 

capitalismo como fatores resultantes das ‘normas naturais’ que regem a economia, 

indissociáveis das sociedades burguesas e imodificáveis pelos homens, porque dotados de 

validade universal e absoluta e, portanto, insuscetíveis de serem ponderadas segundo critérios 

de justiça. 

Essa concepção já havia sido manipulada por Keynes para apontar o quanto é efêmera a 

estabilidade econômica nos países capitalistas, e identificar o Estado como responsável pela 

implementação de medidas capazes de impulsionar o crescimento da economia, promover a 

redistribuição das riquezas, a seguridade social, o pleno emprego, e de incrementar o 

consumo. Idéias que serviram de lastro à implantação do Estado-previdência legitimado a 

intervir na economia mediante a elaboração e execução de políticas viabilizadoras dos direitos 

econômicos e sociais dos trabalhadores, da edificação de uma estrutura pública apta para 

efetivar a seguridade social, e de programas de partilha das riquezas. 



Entretanto, a nuance defendida por Keynes não resistiu à indiferença propalada pelos 

cultivadores do neoliberalismo, até mesmo pelos partícipes da vertente monetarista. 

Determinados a restabelecerem fórmulas superadas, teorizam que as economias capitalistas 

não se sujeitam a qualquer controle político-estatal graças à sua tendência natural ao 

equilíbrio, defendem que nas interações comerciais e financeiras os conglomerados privados 

assumem o papel de ‘agentes econômicos racionais’, cujos comportamentos e decisões são 

capazes de suplantar as políticas públicas, tornando-as obsoletas e desnecessárias, 

reatualizam, assim, o mito do divórcio entre o Estado e a economia, tecendo um quadro no 

qual esta retorna para a órbita estritamente privada, enquanto o domínio estatal não vai além 

da garantia do exercício da liberdade individual e da igualdade de oportunidade para todos. 

Para eles, as lutas democráticas do nosso tempo, travadas com o intuito de abreviar as 

desigualdades pela diminuição da distância entre o econômico e o social, tornaram-se 

obsoletas. Na perspectiva desses pretensos ‘inovadores’, o Estado, ao exercer ingerência na 

economia, tem como finalidade precípua concentrar mais poder, e não resguardar os 

interesses dos menos favorecidos cujos clamores apenas são ouvidos quando intermediados 

pelos patrões, razão pela qual só deverá instituir e manter serviços públicos que apresentem 

lucratividade nula ou pouco atrativa. 

Na visão deles a ampliação das atribuições do Estado gera o aumento das expectativas 

dos cidadãos e da sociedade, o assoberbamento das reivindicações populares e a politização 

de problemas afetos, exclusivamente, ao âmbito privado, fatores que dificultam o 

cumprimento das ‘promessas’ assumidas no curso dos embates eleitorais, e causam uma 

insatisfação que contamina todas as camadas sociais e deságua no que se tem denominado de 

‘crise de governabilidade e da democracia’. 

A solução que propõem para o ‘caos’ é a ressurreição do contrato, da liberdade 

individual e da propriedade privada como fundamentos da organização política, assegurando 



ao Estado a mera função protetiva de uma ordem social norteada pela sobressalência dos 

interesses privados e pela plena liberação da economia de mercado.  

A consolidação desse ‘novo’ modelo pressupõe a privatização das empresas e serviços 

públicos estatais, a dissolução dos vínculos entre a política e a economia com a total liberação 

da sociedade civil, a inclusão, ainda que forçada, da ideologia neoliberal nos currículos 

escolares e a sua manipulação por meio da mídia, a exclusão ou colocação à margem do 

sistema daqueles que cultuem idéias divergentes, e a diluição do poder das organizações de 

classe, tudo com o objetivo primordial de promover o desaparecimento do Estado-previdência 

e a sua substituição por uma versão de Estado minimamente interventivo e incapaz de se 

impor ao domínio das multinacionais e ao poder do capital financeiro internacional. 

Os mitos da ‘majestade do consumidor’ e da força vinculante das obrigações contratuais 

livremente pactuadas reaparecem no cenário unipolar da ‘governança global’ como 

paradigmas autênticos de um ‘governo democrático econômico’, em que o cidadão é 

requalificado como consumidor dotado de força participativa proporcional ao seu poder de 

compra, e a sua importância passa a ser mensurada conforme as condições financeiras que o 

capacitem a legitimar a acumulação de riqueza pelas empresas e pelos manipuladores do 

capital. 

Nesse modelo de sociedade a lógica do consumo prepondera e depende da manipulação 

dos meios de comunicação e de transmissão de dados para produzir necessidades e desejos, 

bem como determinar padrões de conduta e hábitos de consumo em escala mundial. A 

produção é redimensionada para a maximização dos lucros, desvinculando-se dos objetivos 

não-econômicos e favorecendo o estabelecimento da ‘soberania do produtor’ a partir da 

planificação da economia conforme os interesses dos gestores dos grandes monopólios, dos 

cartéis internacionais, das organizações empresariais supra-estatais e transnacionais, e dos 

Estados hegemônicos. O mercado, a despeito da sua histórica origem como fator de 



sustentação do poder das elites dominantes, tende a ser entronizado como estrutura neutra, 

autônoma e soberana, indiferente às circunstâncias sociais, políticas e ideológicas, e alheia às 

contingências do sistema. 

Essa forma neoliberal de perceber a realidade foi absorvida pela matriz ideológica das 

globalizações para justificar a junção do mercado mundial, a internacionalização do capital, 

bem como a manutenção da equação ‘centro-periferia’ e do afastamento entre ricos e pobres 

no arquétipo global contemporâneo.  

Em verdade, a própria concepção do fenômeno globalizador teve que se moldar aos 

novos desafios emergentes da complexificação das interações planetárias, sem, no entanto, 

deixar de configurar, em essência, um mecanismo instituidor de um mercado unificado que 

possibilita o controle centralizado de uma rede produtiva, conectada a várias regiões do 

mundo, de forma a permitir a livre circulação de bens, serviços e capitais, por intermédio do 

esfacelamento da capacidade dos Estados nacionais de controlarem e exercerem, 

soberanamente, o poder econômico protagonizado pelas entidades e empresas transnacionais, 

da manipulação dominadora dos ‘aparelhos ideológicos’ com a finalidade de estabelecer 

padrões de consumo e de interesses aptos para liquidarem os aspectos culturais identitários 

nacionais, e da instituição de um mercado financeiro especulativo unificado, autônomo, alheio 

às realidades locais e favorável à liberalização, à desregulamentação e ao alastramento dos 

‘paraísos fiscais e judiciais’. 

Na agenda da ‘neo-economia’ globalizada, na qual estão embutidas fórmulas do velho 

capitalismo, o ‘neocolonialismo’ revela-se no controle da produção científica e tecnológica, e 

na banalização da idéia de que a racionalidade (irracional) dos mercados e do capital 

financeiro supranacional supera e torna obsoleta a racionalidade dos direitos fundamentais, 

descortinando um novo tipo de partilha “internacional capitalista do trabalho, que assenta não 

já na mera internacionalização do capital e na especialização de cada grupo de países em 



determinado setor da atividade produtiva, mas na internacionalização do próprio processo 

produtivo” (NUNES, 2003, p. 105-106), encetada pelos organismos e empresas 

transnacionais, geralmente sediados nas potências hegemônicas, que produzem, controlam e 

comercializam a ciência e a tecnologia. 

A situação de dependência tecnológica dos países ‘neocolonizados’ aos modelos de 

consumo e de produção estabelecidos pelas nações centrais materializa-se, revelando as teias 

que vinculam as nações mantidas na periferia aos financiamentos e tecnologias fornecidos por 

outros atores globais, forçando-as a expatriarem para os centros de poder os lucros auferidos, 

concretizando-se, assim, a realidade cíclica que serve de arrimo à relativização da concepção 

de desenvolvimento e a encarcera num conceito que comporta situações em que a 

modernização da aparelhagem produtiva e o incremento da produção convivem com 

estruturas sociais, econômicas e jurídicas incapazes de atender as necessidades mínimas das 

populações envolvidas, dividem espaço com profundas desigualdades sociais, excruciante 

miséria e concentrações de capitais sem precedentes, e com processos extremos de exclusão 

social, idealizados para possibilitarem a aniquilação dos direitos dos considerados indignos 

para integrarem a estrutura do poder, porque desprovidos da capacidade de acumularem 

riquezas e de contribuírem para a desenvoltura do mercado. 

Afetada pelas incertezas, indeterminações e riscos que a complexa heterogeneidade dos 

discursos, valores, interesses e etnias, própria desse tempo marcado por desigualdades, 

produz, a sociedade global se ressente de engrenagens neutralizadoras, capazes de viabilizar o 

‘respeito recíproco e simétrico das diferenças’ e a consolidação de uma realidade onde as 

discrepâncias fáticas e a pluralidade de valores e interesses não atinjam a ‘consideração 

jurídica das pessoas e dos grupos’, e as assimetrias sejam respeitadas a ponto de possibilitar a 

igualitária distribuição de ‘oportunidades e encargos’ políticos, jurídicos e sociais, orientada 



no sentido de uma ‘integração igualitária’ que aprove o manejo de ‘discriminações jurídicas 

afirmativas’ em prol dos excluídos alcançados pela ‘discriminação social negativa’. 

  A materialização do princípio do acesso à justiça revelou-se como uma das conquistas 

de maior capacidade neutralizadora das desigualdades sociais, políticas e econômicas, e 

efetivadora das garantias fundamentais, justificando o manuseio de ‘mecanismos 

compensatórios de discriminação inversa’ a nível social, especialmente, quando do exercício 

desses direitos decorrerem privilégios para as minorias. 

As contingências de natureza ideológica que expõem essa formulação às críticas 

daqueles que a acusam de, por um lado, obnubilar as diferenças essenciais entre grupos e 

culturas, e por outro, tornar a concepção de justiça refém dos ‘critérios valorativos 

particulares de cada grupo’, são superadas pela realidade global, que evidencia a 

inconsistência estrutural de um modelo fundado em nacionalismos, regionalismos e 

fundamentalismos éticos e étnicos. 

 A interação comunicativa entre indivíduos e grupos cultural e socialmente díspares no 

estrato plural que caracteriza a sociedade globalizada, somente é possível com a suplantação 

das crises, mediante a instauração e a manutenção de processos de inclusão sensíveis às 

diversidades e não atrelados a padrões valorativos e normativos particulares.  

Na sociedade contemporânea a debelação dos problemas decorrentes da ‘plurietnia’ e 

do ‘pluriculturalismo’, tanto no plano doméstico dos Estados como na órbita das construções 

comunitárias supra-estatais, aparece como fator essencial para estabilização dos processos de 

integração, depende da densidade dos instrumentos garantidores do acesso de todos os 

indivíduos e grupos aos processos jurídicos, políticos, sociais e econômicos, 

independentemente das suas condições étnicas e preferências ideológicas, bem como da 

existência de mecanismos que impeçam as pretensões de prevalência de um ou alguns sobre 



os demais, salvo se transitoriamente, e desde que observados procedimentos abertos que 

permitam alternações legítimas no exercício do poder, e excluam discriminações e privilégios. 

Entretanto, a efetivação da justiça como igualdade em tempo de globalização, não 

resiste aos padrões de ‘eficiência do sistema econômico’ que facilitam a aniquilação de 

direitos e a redução das possibilidades de tratamento igualitário, e cede à concepção 

instrumentalista que identifica o direito como instrumento da eficiência econômica. 

Descortina-se uma paisagem de submissão da racionalidade jurídica à racionalidade 

econômica enquadrada na moldura de um sistema normativo que supervaloriza o direito e 

obsta que outras formas de expressão social, como a arte, a política, a religião e a educação, 

possam se desenvolver de acordo com os seus próprios ‘códigos e critérios’. 

O Estado democrático de direito, durante muito tempo apontado como o único modelo 

apto para aplainar as inconsistências internas e externas da complexa comunidade global, 

garantir a operacionalidade da política e do direito a partir da entronização da Constituição 

como elemento constitutivo de um sistema interativo sensível aos clamores e pretensões das 

demais instâncias sistêmicas da coletividade, e para corporificar mecanismos de inclusão e 

incorporar procedimentos abertos que comportem dissensos, consensos e expectativas, é 

atingido fortemente pelas incongruências hodiernas da globalização econômica (KRELL, 

1999, p. 238), e pela intensificação dos conflitos étnicos e religiosos, perdendo a capacidade 

reguladora e de se contrapor ao afunilamento das vias de acesso aos benefícios das várias 

esferas sociais, para ceder espaço às “ordens jurídicas globais, plurais e heterárquicas”, e às 

políticas mundiais “supra-ordenadas” aos Estados, extremamente vulneráveis “às pressões e 

ataques dos atores econômicos” (NEVES, 2000, p. 42). 

Não se pode olvidar também, que a transnacionalização da economia mundial, além de 

causar desencontros entre a ‘economia de produtos primários e a economia industrial’ e entre 

a produtividade e a oferta de postos de trabalho, provoca a sobressalência das transações de 



capital e a ‘contradição problemática’ entre o direito de propriedade individual e os direitos 

econômicos e sociais, decorrente da incompatibilidade permanente entre o direito de acumular 

capital e as limitações impostas pelas prerrogativas sociais e econômicas dos cidadãos. 

Nos países periféricos, nomeadamente na América - Latina esse embate tem acelerado a 

desintegração do Estado de Direito e a viabilizado a aplicação de medidas interventivas vinda 

de fora, supostamente destinadas a ofertarem aos governos estabelecidos condições para 

normalizarem as relações com a ‘comunidade financeira internacional’, ainda que 

desfavoráveis aos seus destinatários. 

No imaginário global criou-se a idéia de obsolescência dos modelos periféricos, 

visualizada na excessiva presença do Estado em assuntos privados e concretizada na adoção 

de medidas protecionistas e reguladoras, nos empreendimentos estatais ineficientes e 

improdutivos, na tendência ao populismo econômico e na inaptidão dos governantes para 

conterem as demandas remuneratórias públicas e privadas, com a finalidade de promover a 

redução da capacidade ‘legal-administrativa’ dos Estados e, assim, impedir que atuem por 

intermédio de políticas econômicas de natureza desenvolvimentista, e ameacem as políticas 

macroeconômicas globais de plena liberalização dos mercados. 

   A manipulação das dívidas externas como mecanismo facilitador da submissão dos 

países às orientações dos gestores internacionais, tem se transformado em prática comum, e 

acarretado reformas estruturais que prejudicam o exercício da cidadania e o bem-estar das 

sociedades afetadas, provocando, em conseqüência, reações internas que incluem “desde o 

ativismo sindical para a proteção do emprego doméstico ameaçado pela competição de 

produtos estrangeiros, até experiências de mobilização social que extravasam dos quadros das 

instituições políticas representativas” (CASTRO, 1994, p. 140).  

  

 



  

5. SOBRE O DIREITO E A GLOBALIZAÇÃO. 

 

5.1. Das Interações Sistêmicas. 

 

O sentimento de unidade e de pertinência a um ordenamento que parece universal, 

movido pela solidariedade, pela interdependência dos povos, pela preocupação com o 

próximo, independentemente da sua posição geográfica ou das fronteiras que o enclausuram, 

permeia a realidade social, política, econômica e jurídica dos nossos dias, não como algo 

inusitado, mas como fenômeno que se realiza e ganha forma na história, e se expressa na 

crescente importância das relações internacionais, e na idealização de um sistema jurídico 

supranacional fundado na cooperação entre nações. 

A aspiração a um só direito normativo de eficácia global, desvinculado das 

características e especificidades nacionais e regionais, sempre encontrou resistência entre os 

defensores da independência e da soberania das nações, opositores que justificavam a sua 

aversão na suposta impossibilidade de nivelamento das necessidades, anseios, contingências, 

culturas e graus de desenvolvimento das comunidades nacionais. 

Além de acreditar-se que o sentimento egoístico que impregna as relações humanas 

constitui um óbice instransponível à consecução da unidade, professava-se que a diversidade 

étnica, histórica, econômica e política de cada sociedade é desfavorável ao congresso 

internacional das leis jurídicas dos países (ARAÚJO, 1987, p. 36).  

Tudo leva a crer, porém, que no movimento de retorno, a humanidade revisita a idéia de 

um ‘direito comum’, evidenciada no ocidente, própria dos tempos em que a barbárie 

impregnava na ciência do direito o anseio por princípios que respondessem, satisfatoriamente, 

à idealização de um ordenamento justo alicerçado ora na vontade divina, ora na natureza, ora 



na razão humana. A noção de um direito de valor universal não se associava aos sistemas 

normativos positivos, por isso, restou diluída quando a codificação foi eleita como fórmula 

inevitável de regulação das realidades nacionais erguidas a partir da construção da idéia de 

poder qualificado pela soberania. 

A diversidade cultural nunca deixou de ser obstáculo às pretensões universalizantes do 

direito, a variedade das formas de sentir a sua força e de concebê-la, sem dúvida, sempre 

constituiu uma barreira instransponível à sua entronização como ideal máximo de justiça. 

Contudo, o mesmo não pode ser afirmado quando o interesse volta-se para edificação de um 

ordenamento positivo com validez e eficácia global, a experiência histórica é imbatível ao 

atestar que o processo de superposição de um ordenamento supranacional às legislações dos 

Estados não se sensibiliza com os traços culturais que informam tais sistemas legais, aliás, o 

desprezo a esses aspectos, ainda que maquiado pelos elementos identitários internos das 

nações, tem se revelado indispensável para o sucesso da supremacia do direito internacional. 

Fator determinante da modelagem social, o direito, seus ritos e mitos, fazem parte do 

arcabouço de sustentação das coletividades e, nessa posição, participa da construção das 

idéias que formatam o corpo político conferidor de consistência e forma aos comandos, das 

mais diferentes intensidades e densidades, que ordenam e tornam coesas as comunidades, 

incorporando uma conceituação que “relega o homem a um plano secundário, como se 

possível fosse criar-se uma coletividade próspera e feliz, formada por criaturas infelizes e 

miseráveis” (RÁO, 1999, p. 44). É por essa razão que assume características e fórmulas 

díspares, ou seja, conforme o grupo social que lhe sirva de lastro, pode incorporar desde o 

caráter sagrado, passando pelo consuetudinário e legalista, até o jurisprudencial, afinal, a sua 

imanência social lhe confere um caráter de mutabilidade que o permite adequar-se às fontes 

que cada realidade comunitária recepciona e opera. 



É válido afirmar, portanto, que, a despeito da diversidade categórica dos sistemas 

jurídicas dos diversos espaços mundiais, nada conduz ao raciocínio absoluto de que as 

diferentes famílias jurídicas não tenham sofrido influências dos fenômenos globalizantes que 

desde o medievo transformam o mundo num cenário de intercâmbios, assimilações, 

explorações e subjugações de povos e culturas. 

Na atualidade, a coexistência interativa das nações tem evidenciado que a consolidação 

da tendência universalista pressupõe a identificação do direito como elemento facilitador da 

edificação de uma sociedade internacional coesa, mediante a revelação da sua função 

disciplinadora das relações internacionais, com a missão de tornar “suportável um ‘choque do 

futuro’ e amenizar as tremendas contradições vividas por economias que se distanciaram, há 

muito, de qualquer dimensão humana” (ALMEIDA-DINIZ, 1995, p. 46) 

Mecanismo de conformação da autoridade, o direito aparece na diversidade ora como 

instrumento de demonstração interna das variadas fórmulas de regramento que permeiam uma 

realidade estatal, ora como alicerce da autodeterminação soberana da coletividade política, em 

face das demais entidades comunitárias que participam do congresso mundial. Fenômeno 

complexo que é, realiza-se num substrato sistêmico, normativo ou não, que tolere a 

coexistência de múltiplas expressões de conceitos, regras, técnicas e métodos de 

interpretação, abertas às interferências, interfaces e recepções advindas de lastros sociais e 

visões de mundo díspares. É nessa perspectiva, que se fala na diversidade das ‘famílias do 

direito’ como emanações das diferentes realidades inter-relacionadas no movimento 

expansionista e desenvolvimentista mundial. 

René David ao debruçar-se sobre os sistemas jurídicos da contemporaneidade 

identificou várias famílias do direito realçando, entre elas, o ramo romano-germânico, o da 

‘common law’, e o socialista como as fontes das quais irradiaram elementos importantes, que 

integraram os demais sistemas jurídicos. Nesse processo, as concepções ocidentais passaram a 



desempenhar papel relevante nas formas de apreensão do fenômeno jurídico (DAVID, 1996, 

pp. 16-24). 

Radicada na Europa continental, a estirpe que congrega as nações onde a ciência 

jurídica foi alicerçada no direito romano concebe as normas jurídicas como comandos 

disciplinadores da conduta, fundados nas idéias de justiça e de moral, elaborados e 

codificados a partir de razões históricas, com a finalidade de disciplinar as interações entre os 

indivíduos, daí a sobressalência do direito privado nesses sistemas.  

Essa estrutura foi transferida aos territórios invadidos e colonizados pelas potências que 

assimilaram tal tradição jurídica, e foi mantida quando transformados em Estados 

independentes. Verificou-se, também, que em algumas regiões não dominadas na fase 

expansionista, a absorção do sistema romano-germânico foi impulsionada pelo fenômeno da 

ocidentalização eivado por idéias européias, apesar de em muitos casos, os institutos terem se 

adequado às concepções culturais próprias de cada uma das comunidades afetadas. 

A vertente da ‘common law’, originária da Inglaterra e alicerçada na atividade 

jurisdicional concreta, tem por princípio fundante a solução de litígios e não a determinação 

abstrata de um corpo normativo geral para incidir em condutas futuras e pressupostas. É a 

recomposição da ordem conturbada que informa como princípio basilar, a aplicação desse 

sistema, e não a edificação de uma sociedade moralmente ética. Devido a essa particularidade, 

as regras procedimentais se equiparam, numa escala valorativa, às normas materiais que 

revelam o direito perseguido, e em nome do qual os interessados se digladiam. Tendo 

aparecido como justificativa ao poder interventivo do monarca, impregnou-se de publicidade 

para inadmitir, salvo quando patentes os interesses da Coroa, que questões exclusivamente 

particulares ensejassem pronunciamento judicial.  

A participação efetiva e hegemônica da Grã-Bretanha no processo expansionista global, 

contribuiu para viabilizar a importação do seu sistema jurídico para várias nações e colônias, 



muito embora, nos Estados de orientação islâmica e na Índia, a recepção tenha sido parcial, 

ante a necessidade de enquadramento às profundas diferenças culturais. 

Graças aos constantes encontros e choques, os dois modelos mantiveram influências 

recíprocas, além de terem recebido forte intromissão da teologia cristã e dos filósofos 

renascentistas, notadamente das doutrinas individualistas e liberais. Entretanto, a despeito das 

diferenças que ainda subsistem entre ambos, a contemporaneidade inaugurou, no mundo 

globalizado, a valorização do papel personificado pela lei, e da idéia de justiça na solução das 

contendas. 

Embora fincados na tradição romano-germânica, os sistemas socialistas refundaram a 

arquitetura de diversos institutos jurídicos de forma tão radical, que passaram a 

consubstanciar uma nova linhagem, na qual a sociedade encontra na obra do legislador 

comunista, idealizado como expressão da vontade popular, a fonte primeira de todas as 

normas, e a base que serve de alicerce à reatualização da ordem econômica com vista à 

coletivização dos bens de produção. A derrocada do ‘bloco comunista’ desestabilizou a 

concepção socialista do direito, nos moldes idealizados na União Soviética, todavia, deixou 

traços marcantes nas estruturas jurídicas das nações que reapareceram com a quebra do 

sistema. 

A noção de direito, como construída no ocidente, quando foi apresentada às sociedades 

não-ocidentalizadas, encontrou barreiras difíceis de serem superadas ao ser confrontada com 

as concepções díspares de direito encontradas no Oriente e na África, de maneira muito 

particular, nas coletividades islâmicas, hinduístas e judaicas. Nessas regiões, o direito é 

impregnado com valores e funções diferentes dos concebidos no ocidente, sendo, inclusive, 

repudiado em algumas nações, como mecanismo de controle das relações sociais. 

Aproximadas da visão idealística do direito, permeada em alguns centros de saber 

europeus antes do século XIX, a teor da qual o direito representava tão-só um modelo ideal de 



comportamento, inconfundível com os comandos que regulam objetivamente as condutas e 

decisões, as percepções sacras do islã, do judaísmo e do hinduísmo também são erguidas 

sobre um lastro idealístico onde tradições, normas e decisões são celebradas como fatos e 

medidas efêmeras, que não contaminam a pureza do direito revelado na religião ou na forma 

de enxergar a ordem social, desprovido de coercitividade para impor seus regramentos, e 

habilitado apenas a influenciar ‘decisivamente’ as condutas. 

Apesar disso, quer na percepção abstrata ou concreta, quer na visão idealista, o direito 

reflete uma dimensão que se perfaz absolutamente indispensável à ordem social, os indivíduos 

e a própria administração devem agir de acordo com as suas normas, porque elas incorporam 

o grau máximo da justiça e da equidade que informam e sustentam o arcabouço societário.  

Essa fórmula foi recusada na China, no Japão e na África. Nesses espaços, o direito era 

notado como arbítrio patrocinador da desordem, e não com mecanismo ordenador da 

sociedade e expressão do justo, perspectiva que conduz cada indivíduo a agir de forma a não 

provocar os tribunais para reclamar os seus direitos. A justiça é entronizada como último 

caminho a ser eleito, porque antes dela devem preponderar todas as formas de conciliação.  

Nem a China, depois da revolução comunista, nem o Japão, após a abertura 

ocidentalizante, acolheram o sistema romano-germânico. Os códigos editados nesses dois 

países não resistiram à tradicional abstenção de se recorrer às leis e às técnicas de composição 

alienígenas cuja inserção foi sugerida pelo ocidente. 

 

5.2. Expansionismo e Novas Construções Românicas. 

 

Disperso por todos os continentes em decorrência do movimento expansionista 

invasivo, o sistema romano-germânico, também denominado ‘Civil Law’, originou-se da 

matriz romana do direito, na versão atualizada caracteriza-se pela codificação que dificulta a 



distinção entre o direito e a lei. Até o ressurgimento do interesse pelo direito romano, nas 

universidades medievais, nos idos do século XIII, a Europa estava mergulhada no sistema 

costumeiro, edificado depois das ‘invasões bárbaras’ e do declínio do Império Romano do 

Ocidente, quando os germânicos, que integravam a horda dos invasores, formataram novas 

leis que passaram a regular pequena parcela das relações sociais. 

A erudição das compilações romanas chocava-se com o analfabetismo vigente, 

causando o florescimento de um direito vulgar amplamente aplicado pelas populações 

oprimidas, mas que não chegou a ser formalizado. Malgrado as tentativas esparsas de 

reorganizar as instituições jurídicas, e até mesmo de compilar as leis bárbaras, o direito na 

forma pensada pelos romanos desapareceu, voltando a reinar a lei do mais forte, a arbitragem 

foi reduzida a mero instrumento da manutenção da coexistência pacífica, perdendo o 

significado que a diferenciava como mecanismo capaz de viabilizar a concessão a cada um 

daquilo que é seu. A idéia de uma sociedade apta para assegurar as prerrogativas dos seus 

integrantes é esquecida.  

Os paradoxos decorrentes do alvorecer do movimento mercantilista, e a formação de 

aglomerados urbanos causaram o renascimento da idéia de constituição de um corpo jurídico 

habilitado para garantir a ordem e a segurança, destacadas como elementos essenciais ao 

desenvolvimento das sociedades, não mais nos moldes de uma cidade divina, caridosa e 

etérea, mas arrimada no direito, acatado como instituição autônoma e desvinculada da religião 

e da moral.  

Esse processo revolucionário provocou a substituição da potestade pessoal pela 

participação dos interessados na gerência social, e a recolocação do direito como promotor da 

ordem e do crescimento, e não para consolidação de um poder político centralizado nas mãos 

de um soberano, como se verificou no estabelecimento da ‘common law’, vinculado que era a 

expressão monárquica da potência. 



Reexaminado nas universidades, o direito é mitificado como paradigma organizacional 

da estrutura social, indiferente às soluções dos litígios, é assumido como fonte de emanação 

das normas que afetam os homens justos, numa realidade européia fragmentada e marcada 

pela barbárie dos costumes. A recepção do paradigma romano é marcada pela tensão entre 

regulação e emancipação, consolidando-se como plano regulador à “serviço dos interesses 

progressistas da classe social a que, nessa altura, cabe desenvolver um extenso projeto cultural 

e político de emancipação social” (SANTOS, 2005, p. 123).  Produto de um mundo pagão, 

que não conhecia a filosofia cristã como fator relevante, o direito romano, para ser acolhido 

na Cristandade, teve que se submeter ao exorcismo patrocinado por Tomás de Aquino, 

responsável pela demonstração de que os institutos da era pré-cristã tinham natureza divina. 

Seguindo a orientação tomista, os glosadores descartaram das análises institutos que não 

persistiram na história, como a escravidão, e aqueles exaustivamente regulados pelo direito 

canônico. Os pós-glosadores deram início à deformação dos textos romanos com o objetivo 

de adaptá-los às exigências da Igreja e da sociedade emergente, e abriram espaço para sua 

sistematização com base nos princípios da racionalidade, de aplicação universal, professados 

pelos adeptos da escola do direito natural, e voltados para exaltação de uma ordem social 

fundada nos ‘direitos naturais’ do homem decorrentes da personalidade da cada indivíduo.  

A noção de direito subjetivo assume papel relevante na temática jurídica, o direito passa 

a ser concebido como fenômeno da razão. O ideal universalista ganha novas tonalidades para 

fundamentar a proclamação de um direito imodificável, comum a todos os povos, cuja 

substância se revela em duas dimensões, uma privada e outra pública. Na primeira, o direito 

romano transforma-se em exceção e suas regras somente incidiam quando se coadunavam 

com a razão, a justiça e os interesses ou anseios sociais, na segunda, ante a ausência de 

modelo românico, novos paradigmas são formatados com arrimo na racionalidade. Funda-se 



ao lado do direito privado de tradição romana, um direito público habilitado para garantir as 

liberdades naturais do homem. 

O momento de cisão entre as antigas e as novas idéias se deu no Concílio de Latrão, em 

1215, quando o obscurantismo das fórmulas de aplicação do direito, mormente as 

consubstanciadas nos ‘ordálios ou juízos de Deus’, foi rechaçado. Entre a regência 

sobrenatural e a racional, esta foi eleita como novo modelo a ser seguido, sendo propostas 

duas fórmulas de manejo da racionalidade, uma baseada no revigoramento do direito romano, 

e a outra, no desenvolvimento de um sistema original alicerçado nos costumes e na 

jurisprudência.  

Enquanto na Europa continental as condições propiciaram o revigoramento do 

paradigma romano, o mesmo não se verificou na Inglaterra, onde os Tribunais Reais, por 

terem atribuições restritas, não podiam manejar livremente o direito, restando como 

alternativa a admissão da fórmula que viabilizou a amoldamento da ‘common law’.  

Na romanização do sistema jurídico europeu continental, sob influência canônica, “o 

direito foi concebido como uma criatura conceitual perfeita, um modelo de justiça racional a 

ser atingido, a estrutura basilar de uma sociedade ideal, à qual a sociedade real e existente 

deveria ser conduzida” (SOARES, 2000, p. 27), surgiu um processo racional e escrito que 

produziu mudanças radicais na organização judiciária com o escopo de superar as incertezas 

políticas da época.  

Divorciado da estrutura do poder, num tempo em que o governo exercia função 

predominantemente administrativa, o direito, ainda dotado de forte conotação valorativa 

voltada para percepção do justo, não se edificava como comando soberano de um monarca, 

cuja potestade era constantemente contestada, florescia como formulação ‘jurisprudencial’, 

orientada por doutrinadores imbuídos em defender a sua importância como único mecanismo 

apto para ordenar a sociedade e assegurar a sua viabilidade. 



Entronizado com essa conotação, o tronco romano-germânico foi difundido e se 

sobrepôs aos costumes locais, fragilizados pelos primeiros movimentos de abertura 

mercantilista e expansionista, com exceção dos territórios onde o direito consuetudinário 

estava fincado em bases sólidas. Nem por isso, o processo de recepção do direito romano no 

continente europeu deixou de receber influências marcantes dos regimes políticos e dos 

costumes vigentes à época. 

  Até o século XVIII cresceu o interesse nas compilações privadas e públicas, fator que 

favoreceu o encontro das regras consuetudinárias com as normas assimiladas do direito 

romano. Em consonância com o pensamento edificado durante o medievo, a existência do 

direito não se vinculava à vontade do soberano, que não estava habilitado para editar normas 

ou mesmo modificá-las, sua função era meramente gerencial, na qual se inseria o dever de 

intervir em prol da administração da justiça podendo, mediante atos de natureza 

administrativa, sanar erros judiciais e suprir lacunas.  

   Na França, onde o absolutismo galgou o seu mais alto grau, a integração dos costumes 

à legislação foi usada pelos monarcas como mecanismos de perpetuação do poder.  Devido a 

forte repulsa a essa onipotência do soberano, e a atribuição aos seus comandos da qualidade 

de lei, desenvolveu-se a idéia de entregar ao legislador as funções de identificar e formalizar o 

direito. 

A conscientização da necessidade de alargar o direito para atingir as relações entre 

governantes e particulares, a extensão da capacidade legislativa para o soberano esclarecido 

(TEMPORAL, 1987, p. 120), com base no ideal de concretização dos princípios da justiça e 

da liberdade, e na necessidade de construir um sistema legal forte o suficiente para influenciar 

outros países e para se impor face aos demais ordenamentos, e a instauração do positivismo 

legislativo racionalista, facilitador da confusão entre o direito e as codificações nacionais, 

figuram como acontecimentos relevantes para expansão do modelo romano-germânico. 



Resolvidas as discrepâncias internas do sistema, decorrentes das formas diferenciadas 

de percepção e aplicação do direito romano nas regiões européias, o triunfo da idéia de 

codificação foi solidificado pela adoção das fórmulas francesa e alemã, e pelo conseqüente 

enfraquecimento da tese unificadora do direito europeu, concebida durante o feudalismo.  

A expansão da raiz romano-germânica para numerosas nações sitiadas fora do 

continente europeu seguiu a tônica do movimento expansionista de conquista e invasão 

patrocinado pelas potências européias. As colônias foram submetidas aos sistemas e códigos 

das metrópoles e, quando alforriadas, não tiveram alternativas senão adotarem o modelo 

herdado. Foi o que aconteceu com as ‘ex-colônias’ espanholas, portuguesas, francesas e 

holandesas do além-mar, que terminaram por incorporar o direito dos seus invasores aos 

códigos que promulgaram pós-independência.  

Na África subsaariana a estrutura social fragmentária, associada à inexistência de um 

sistema legal elaborado, facilitou a conquista e a conseqüente partilha do território em 

diversas possessões, que acabaram por adotar os sistemas normativos dos conquistadores, sem 

expurgar, entretanto, a influência do direito islâmico. 

A vertente romano-germânica também predominou na Turquia e na maioria dos países 

do Oriente médio, conservando, no entanto, a relevância do islamismo. Essa prevalência foi 

observada, ainda, na China, no Vietnã e na Coréia do Norte, até a instauração do regime 

comunista. No Japão, Tailândia, Taiwan, Coréia do Sul e demais países da região, devido à 

interferência Britânica e dos Estados Unidos, houve a adoção de um direito misto com 

elementos de ambos os sistemas.  

Na linhagem romano-germânica as regras são localizadas no plano privado e no público 

graças à consolidação da idéia de que as interações entre governados e governantes ensejam 

desafios específicos, passíveis de serem solucionados por normas de natureza diferente das 

regras que incidem nas tensões privadas. Além disso, com o desaparecimento da concepção 



de um poder divino titularizado pelo monarca, tornou-se necessário organizar o sistema legal 

de acordo com a razão, com o objetivo de blindar os direitos naturais dos cidadãos contra os 

abusos do poder. 

Nos países adeptos dessa família, as categorias e ramos basilares do direito são 

correspondentes, como também são semelhantes os conceitos e os institutos jurídicos 

adotados, isso porque, no continente europeu, as ciências jurídicas encontram fundamentos no 

direito comum e no ordenamento canônico. Essa quase-uniformidade material aparece, do 

mesmo modo, na forma de assimilação das normas consuetudinárias nacionais, regionais ou 

internacionais, nos processos de codificação, na atribuição de relevância ao direito 

obrigacional, própria do sistema românico, mas recusada nos países afeiçoados ao ‘common 

law’ ou ao socialismo, e na sensibilidade às mutações econômicas, causadoras do matrimônio 

forçado entre o direito civil e o comercial, bem como, da contaminação virulenta deste último, 

por normas de direito econômico permeadas de significados políticos e sociais. 

Contudo, é a forma de conceber a regra jurídica que particulariza o sistema românico, 

nele, a sistematização do conhecimento alcança um nível elevado, onde é possível identificar 

a norma como comando genérico de conduta, apto a ser manejado pelo julgador por 

intermédio de processo interpretativo na composição dos conflitos concretos, mediante um 

exercício reflexivo, que envolve questões práticas e ponderações de ordem moral e política, 

direcionado para concretização de um ideal de justiça, e para entronização da norma como 

elemento essencial à manutenção da ordem coletiva. 

Reveladas como fórmulas legislativas emolduradas num quadro que permite a 

criatividade do intérprete, diversamente do que ocorre nas regiões adeptas da ‘common law’, 

as regras do sistema românico-germânico viabilizam a construção de um sistema normativo 

jurisprudencial, igualmente dotado de generalidade. Eleita como fonte principal do direito, a 

lei escrita convive com outras formas de expressão do fenômeno jurídico, habilitadas a 



influírem nos processos interpretativos e a participarem da conformação do ideal de 

descoberta e realização do direito, ideal também compartilhado pelas regiões nas quais a 

‘common law’ prepondera, onde sua efetivação encontra nas decisões judiciárias o ponto de 

partida primordial. 

Categorizadas de forma hierarquizada, as normas escritas são dispostas num edifício 

cujo compartimento principal é ocupado pelas normas constitucionais, dotadas de conteúdo 

principiológico e político que facilita, na maioria das nações, o controle e a adequação das 

demais regras ao modelo originariamente instituído. Alguns Estados costumam posicionar 

nesse recinto as normas convencionais, evidenciadas nos tratados e acordos celebrados com 

os seus pares no cenário mundial. Outro pavimento, situado em plano inferior, é ocupado 

pelas leis codificadas ou não, produzidas mediante atividade parlamentar ou por órgãos ou 

agentes que desempenham, ainda que transitoriamente, função legislativa estrita. Em local 

encravado abaixo são acondicionados os regulamentos, circulares e demais atos emanados 

pelos administradores, destinados a uniformizar, no âmbito da administração, a aplicação e 

operacionalização das leis. 

Esses textos normativos ora são vistos como comandos que impõem fórmulas certas 

para composição dos conflitos, ora como princípios norteadores de uma decisão justa, 

incumbindo ao intérprete eleger qual destas dimensões é cabível em cada hipótese, sendo-lhe 

defeso, no entanto, deixar de arrimar-se na lei escrita, idealizada como reflexo de toda a 

ordem jurídica e como ponto de partida para a construção de provimentos pacificadores. 

A despeito da ausência de normatividade efetiva dos costumes na realidade normativa 

românico-germânica, eles mantêm posição relevante na funcionalidade do sistema por 

configurarem peças importantes no substrato onde o direito é erguido, maturado e manejado 

pelos operadores, e por consubstanciarem subsídios imprescindíveis ao preenchimento das 

lacunas não supridas pelas demais fontes do direito positivado.  



A jurisprudência também partilha de um lugar privilegiado entre as fontes da vertente 

românica do direito, mesmo em tempo de supervalorização da letra da lei, os 

pronunciamentos judiciais amparados em construções interpretativas têm contribuído para 

assegurar a evolução do direito, e forçado a reordenação das perspectivas de decodificação 

dos sentidos dos textos normativos, se bem que limitados aos quadros delineados pelos 

legisladores. Apesar disso, as versões jurisprudenciais não incorporam o espírito e a força das 

regras legisladas, é que, a vulnerabilidade dessas fórmulas às novas correntes de pensamento, 

e a sua inaptidão para se vincularem às normas legisladas, as tornam contingentes e incapazes 

de alcançarem o grau de certeza e segurança exigido pelo modelo românico-germânico. 

Irmanada a uma estrutura judiciária hierárquica tradicional, a jurisprudência assume, 

antes de tudo, um papel unificador de um sistema que se apresenta dotado de uma lógica 

interna que privilegia as decisões das Cortes superiores como baluartes interpretativos, 

quando não entronizados como precedentes vinculantes, se alicerça numa magistratura de 

carreira blindada por prerrogativas, obrigada a motivar suas decisões, ao lado de um 

Ministério Público habilitado para defender os interesses da coletividade, e num corpo 

doutrinário expressivo que se apresenta indispensável à revelação dos mecanismos que 

viabilizam a descoberta e a efetivação dos direitos na realidade social, bem como dos 

princípios gerais explícitos e implícitos, norteadores do funcionamento e otimização do 

sistema, responsáveis pela edificação dos ‘imperativos de justiça’ que informam e conferem 

coesão ao conjunto normativo, dentre os quais a equidade, os usos, os direitos naturais, os 

bons costumes e a ordem pública, evidenciam-se e contaminam, inclusive, o poder 

constituinte. 

Essa visão do direito integrou o código genético dos modelos idealizados em parcela 

significativa do globo, e participou da construção do paradigma socialista recepcionado pelas 



regiões que inauguraram a marcha utópica rumo à sociedade comunista concebida sob o signo 

marxista. 

Conquanto sucumbido à voracidade capitalista, o modelo socialista mantido durante 

longo período, com base no arcabouço doutrinário vitorioso na Revolução Soviética, marcou 

as sociedades afetadas e impregnou, na história da humanidade, a certeza da possibilidade de 

outras vias e alternativas ao regime do capital, ao paradigma estatal e à própria idéia do direito 

como construída na modernidade. 

Propondo radical metamorfose na forma de pensar a sociedade, o Estado e o direito, a 

partir da idealização de uma comunidade comunista, o movimento de quebra institucional 

paradigmática inaugurado na Rússia de 1917, buscou, na reatualização utópica dos 

sentimentos de fraternidade e solidariedade social, um mecanismo para reconfigurar e 

repaginar a existência humana, mediante a construção de um novo modelo de coletividade 

política que repudia os paradoxos do capitalismo, e despreza a concepção de essencialidade 

do Estado e do Direito como fatores de disciplina e regulamentação das interações sociais, 

porque destinadas a serem subsumidas por lineamentos econômicos. “O ponto de vista do 

proletariado é considerado superior ao burguês porque ao contrário deste, incorpora a 

totalidade do processo histórico em evolução”, é essa visão historicamente condicionada que 

permite construções livres da “falsa consciência” da burguesia (RUNCIMAN, 1966, p. 160).  

Enquanto não preparado para desaparecer, o Estado é revigorado e fortalecido com 

força interventiva extrema, para regular, ao máximo, todas as interações sociais, o direito, na 

esteira dessa fase planificadora e desenvolvimentista econômica, adquire potência para 

conferir sentido ao ‘princípio da legalidade socialista’. Entretanto, apesar de manter vínculos 

importantes com o sistema romanista, a percepção do direito como superestrutura de 

sustentação do domínio econômico, continuou produzindo efeitos expressivos na 

remodelagem socialista de institutos como democracia, sufrágio, federação, representação 



sindical, propriedade, parlamento, convenção trabalhista e contratos, os quais, na onipotência 

da ideologia comunista, passaram a receber significados diversos daqueles tradicionalmente 

edificados na realidade romano-germânica. 

As mutações foram recepcionadas de maneiras diferentes pelas várias nações que 

aderiram ao socialismo. Na Rússia, a história das instituições políticas e jurídicas havia se 

desenvolvido com a propagação do cristianismo, que ensejou por volta dos séculos XI e XIV, 

a redação dos costumes que constituíram o rudimento do que se podia chamar de ‘direito 

russo’, com notórias tendências feudais e abrangência em parcela considerável do território. 

Ao lado dessa codificação incipiente, o direito bizantino, que englobava disposições 

canônicas e civis aplicáveis aos vastos domínios territoriais da Igreja, assumiu importância, 

principalmente com o cisma da Igreja Romana em 1056, quando a Rússia arvorou-se de 

sucessora de Bizâncio na batalha pela expansão da fé cristã. 

O vínculo com a religião aprofundou-se durante a invasão mongol. Apesar da repressão 

às instituições jurídicas, essa situação não subsistiu com a ascensão de Pedro, o Grande, 

principal implementador do regime Czarista despótico, que acabou por subjugar a própria 

igreja e edificar a onipotência governamental compactuada pela nobreza e pelas burocracias 

regionais, maquiada e travestida à maneira ocidental.  

Somente em meados do século XIX, sob reinado de Alexandre II, é que foram 

inauguradas reformas liberais que culminaram com o fim do servilismo, encetadas 

modificações na estrutura judiciária e providenciada a promulgação de um Código Penal, o 

direito quedou revigorado com base no padrão bizantino e romanista, mas não galgou 

alcançar o mesmo sentido em que foi concebido na Europa continental e na Grã-Bretanha, ou 

seja, como base fundante da coletividade e como elemento natural da moralidade. 

Na extensa dimensão territorial Russa, o direito escrito restou encarcerado na realidade 

urbana como objeto de interesse da burguesia emergente, para grande parte da população, 



composta em sua maioria por camponeses ignorados e esquecidos nos seus pequenos nacos de 

terra ou nas comunas, o que existia era uma grade de costumes seculares que viabilizava a 

administração de uma justiça orientada pela eqüidade. Não foi desmotivada a inserção dentre 

os objetivos diretores da Revolução a “eliminação progressiva das posições dos monopólios 

imperialistas, da grande burguesia local e dos senhores feudais e a limitação da actividade do 

capital estrangeiro” (GONTCHARUK, 1985, p. 6). 

Visto como obra arbitrária do Czar para favorecer a burguesia dominante, e desprovido 

de vínculos com as tradições, o direito legislado não se identificava com a ‘consciência’ 

popular, nem apresentava legitimidade para despertar no povo russo um sentimento de 

unidade jurídica capaz de contaminar os laços identitários morais e religiosos, que serviram 

de terreno fértil ao desenvolvimento do pensamento comunista construído com base na 

fraternidade humana. 

Os outros Estados que experimentaram o modelo socialista caminharam por estradas 

diferentes, alicerçadas na fé, mas deturpadas pelos homens, uns seguiam o paradigma 

românico, enquanto outros, adeptos da ortodoxia, foram isolados do ocidente pela invasão 

Otomana, os primeiros, fiéis aos preceitos românicos, possuíam tradição jurídica arraigada na 

percepção do direito como alicerce basilar do consórcio social, enquanto os componentes da 

segunda categoria integravam o que hoje chamamos Estados Balcânicos e, a exemplo da 

Rússia, pertenciam à região de influência bizantina, que durante longo período foi divorciada 

do ocidente pelos ocupantes vindos do Império Turco, onde o direito não carregava qualquer 

valor essencial ou relevante na construção do sentimento nacional, essas nações, 

contrariamente à Rússia, que alcançou um grau de poder tangível e intangível que a habilitou 

a libertar-se do jugo mongol, somente conseguiram firmar-se como Estados independentes 

com o apoio internacional. 



A ascensão dos comunistas revolucionou e quebrou as bases ideológicas e institucionais 

dos Estados conquistados, submetidos que foram à doutrina marxista-leninista, eleita como 

manifestação última da verdade libertadora, na qual não havia espaço para doutrinas oficiais 

arcaicas e ameaçadoras da ordem social, e como único caminho para o renascimento de uma 

comunidade harmoniosa encravada na concórdia e na superação da miséria e das diferenças 

que subverteram a convivência social. 

No Estado que antecede o comunismo, os comandos emitidos pelos governantes são 

cumpridos devido ao mero hábito, ou porque se tem consciência que o cumprimento será 

imposto, os indivíduos não precisam tomar conhecimento da solidez das normas, mas apenas 

das sanções previstas para a hipótese de desobediência. Diversamente, “na nova sociedade 

comunista os regulamentos administrativos serão obedecidos porque as pessoas sabem que tal 

atitude é razoável, obedecerão livremente porque sabem que a regulação é sólida” (KARIEL, 

1966, p. 127). 

O materialismo histórico cunhado a quatro mãos por Marx e Engels, a partir da negação 

do idealismo Hegeliano, que identificava na evolução do ‘espírito humano’ a causa 

determinante do desenvolvimento social, foi incorporado como doutrina basilar do novo 

regime. Consubstanciando construção inversa ao pensamento de Hegel, essa nova fórmula de 

entender o mecanismo evolutivo colocou a matéria como fator que dirige o ‘espírito humano’, 

ou seja, a teor dessa nova doutrina, é a engrenagem produtiva e econômica que impulsiona o 

crescimento do indivíduo e da sociedade, e determina o progresso político.  

As concepções, tradições, costumes, religiões e normatizações dependem, intimamente, 

da infra-estrutura econômica, o direito é catalogado como superestrutura de dominação que 

reflete os interesses das classes detentoras dos meios de produção, e viabiliza a exploração da 

classe marginalizada. A justiça, por atrelar-se ao que os exploradores concebem como justo, 

não existe na visão do proletariado (MARX & ENGELS, 2004, p. 56-57). 



Na perspectiva dessa vertente do pensamento, a sociedade igualitária primitiva, 

imaginada como congresso de indivíduos independentes posicionados no mesmo patamar de 

uma estrutura produtiva que disponibilizava a todos, isonomicamente, os meios e bens de 

produção, foi metamorfoseada pela partilha do trabalho social, que produziu a categorização 

dos homens em classes, e permitiu que uma delas se apropriasse dos mecanismos de produção 

em detrimento da outra, alijada a objeto de exploração. Na mesma proporção em que aumenta 

a apropriação das riquezas resultantes do modo de produção capitalista, cresce a “miséria, a 

opressão, a escravidão, a degenerescência, a exploração, mas igualmente a revolta da classe 

operária” (MARX, 1980, p. 191). 

O Direito e o Estado, cujo aniquilamento era amplamente defendido na obra de Marx 

(SALDANHA, 1998, p. 535), são formatados como construções vinculadas e 

interdependentes, num cenário onde o direito incorpora normas de conduta exclusivamente 

efetivadas em razão da intervenção ameaçadora e cogente do Estado. Ambos são idealizados 

como emanações do arcabouço econômico da sociedade, instrumentalizadas como fórmulas 

manipuladas pela classe dominante para consolidar o seu poder, o primeiro, sob a bandeira da 

regulamentação, serve para proteção dos interesses dos ‘exploradores’ garantindo a 

perpetuação, em seu proveito, do desnivelamento social, o segundo, revela-se como estrutura, 

na qual é otimizada a máquina que é manejada pela categoria prevalecente, para subjugar os 

interesses dos dominados às suas próprias pretensões. 

Nesse ambiente, o feudalismo, o mercantilismo, o expansionismo, o colonialismo, o 

escravagismo e o capitalismo foram produzidos e reproduzidos, num substrato de lutas 

intermináveis, empreendidas para conquista dos meios de produção e, consequentemente, do 

poder. O pensamento cultivado na URSS era o de que os ideólogos burgueses ao encararem a 

nação como fenômeno supra-histórico negavam o papel das classes nas realidades nacionais, 

afastando a aptidão do capitalismo e do socialismo de exercerem qualquer influência sobre 



sua natureza. Afirmava-se, ainda, que a burguesia, na tentativa de manter o sistema 

exploratório, atribuía a causa ‘dos conflitos e contradições’ entre os Estados à “psicologia das 

nações” e ao “sentimento de hostilidade que existira entre elas”, e não à “propriedade privada 

sobre os meios de produção” nem ao “antagonismo de classes” (CHERSTO, 1987, p.4).    

Eleita como causadora da desigualdade social e da belicosidade entre as classes, a 

propriedade privada é apontada como alvo a ser destruído, em prol da constituição de uma 

realidade em que a propriedade é transformada em instituição coletiva para viabilizar a 

exploração dos bens de produção no interesse de toda a comunidade, e para promover a 

dissolução da estrutura de classes. A sociedade comunista é, assim, concebida onde não mais 

há espaço para exploração e discórdias, à medida que todos associados devem concorrer com 

suas forças para o sucesso coletivo, satisfazendo as suas pretensões conforme as necessidades 

do grupo.  

No bojo dessa nova organização coletiva desaparece a violência, bem como o Estado e 

o Direito que a perpetuam. No primeiro momento, o da formação comunista, é o socialismo 

que se destaca, nessa fase, a economia é dirigida pelo Estado socialista, do qual as massas 

trabalhadoras participam ativamente. Instaurado o comunismo, o Estado é extinto e 

substituído por uma sociedade desenvolvida, organizada e capaz de se auto-administrar, onde 

o lugar do aparelho estatal obsoleto é “ocupado por organismos econômicos destinados a 

exercer a direção planificada da economia” (AHCEHEB, 1987, p. 10). 

Alforriado e autonomizado, o ser humano desvincula-se da rede que o induzia a expor à 

venda a sua força produtiva, submetendo-se às imposições de um explorador, nesse novo 

modelo, reaparece o quadro primitivo integrado por regras morais, costumeiras e técnicas, 

respeitadas por todos, porque admitidas como inequívocas manifestações da justiça. 

A conquista do poder pelo partido comunista na Rússia, em 1917, impulsionou a 

formação de um tecido doutrinário incumbido da atualização e adequação da filosofia de 



Marx às particularidades locais, e da definição das novas obrigações do Estado socialista de 

transição, marcado pela ditadura do proletariado. O leninismo brota como corrente apta para 

arrimar, na Rússia, a concretização da percepção materialista do mundo, indispensável à 

construção de uma sociedade comunista ideal. 

Obra inacabada, o Estado socialista de transição sustentou-se como revolucionário, e 

produziu um corpo normativo que, embora descompromissado com a composição de conflitos 

e a manutenção da ordem pública, foi traduzido como instrumento de mudança social, 

manipulado pelos dirigentes para auxiliar na consecução do ideal comunista, de pretensão 

universalista e sem o qual era impossível falar-se em liberdade, igualdade e moralidade, na 

edificação de uma estrutura econômica de negação aos princípios cultuados durante a 

hegemonia capitalista, porque danosos à humanidade em razão da inevitável tendência à 

instauração e ao favorecimento das contradições internas que conduzem ao colonialismo e ao 

imperialismo. 

Consumado o divórcio entre a Igreja e o Estado, a propriedade de terras, empresas e 

instituições financeiras é nacionalizada, vedando-se a mercancia privada e o direito de 

sucessão. Os ritos processuais e os órgãos jurisdicionais, constituídos e legalizados no regime 

deposto, são abolidos e substituídos por novos tribunais aos quais foi atribuída a função de 

distribuir justiça nos moldes socialistas, desprezando antigos formalismos, observando, acima 

de tudo, os interesses dos novos governantes e do proletariado.  

A impossibilidade de instaurar um regime plenamente comunista e conforme o 

arquétipo marxista desaguou na eleição do socialismo como sistema transitório, erguido sobre 

uma base estatal e jurídica fortalecida. Reconheceu-se a necessidade de estimular, mediante 

concessões, o trabalho no campo e os investimentos externos. Tem início uma fase legalista 

de codificação e reestruturação dos órgãos judiciais, criando-se uma espécie de Procuradoria 



responsabilizada pela observância da legislação. Manteve-se intacto, porém, o processo de 

coletivização da economia e de expurgo aos mecanismos de exploração. 

Projetou-se um texto constitucional com pretensões revolucionárias, destinado à 

abertura de trincheiras rumo ao comunismo, por intermédio da constitucionalização de 

princípios impeditivos da exploração dos homens, e assecuratórios da coletivização das forças 

de produção, e do aparelhamento de um Estado de direito multinacional, capaz de conter e 

solucionar as tensões entre as nacionalidades expostas ao socialismo. 

O direito socialista é erguido como baluarte da segurança nacional, e de um Estado forte 

o suficiente para repudiar as investidas externas, para operacionalizar um sistema econômico 

baseado no desenvolvimento da produção, a fim de suprir todas as necessidades dos cidadãos, 

e capaz de reeducá-los para depurá-los das heranças anti-sociais do sistema capitalista 

anterior. 

Ao contrário dos países assentados no modelo burguês, o Estado Soviético, para 

coletivizar os bens de produção, se dispôs a aniquilar as forças econômicas e os interesses 

privados, e a obstar o manejo de atividades lucrativas, além disso, paralelamente, lançou mão 

de mecanismos ideológicos com a finalidade de ‘libertar’ os indivíduos das convicções 

sedimentadas no modelo ultrapassado, e de edificar um direito socialista popular como fonte 

primordial da racionalidade e da justiça. Este paradigma sofreu ajustes para se adequar às 

nações que na época das suas admissões ao regime possuíam estruturas econômicas, sociais e 

culturais diferentes.  

Tratava-se de países que haviam trilhado caminhos opostos aos vivenciados pelo povo 

russo ao longo de séculos de dominação e servilismo, dos quais foi herdado um sentimento 

repulsivo ao direito idealizado como base da ordem social, por identificá-lo como instrumento 

de manutenção dos privilégios do soberano, da nobreza e da burguesia dominantes.  



Nessas novas repúblicas socialistas, o ideal secular de um Estado alicerçado no direito, 

que fazia parte da tradição romano-germânica, cedeu lugar, sem grandes revezes, à invenção 

marxista-leninista de um direito socialista, tendo em vista o habitual culto ‘natural’ ao direito, 

tranqüilidade esta que não se verificou, ainda que aparentemente, na Rússia, onde, no início 

do movimento revolucionário, preconizava-se, com ampla aceitação popular, a aniquilação do 

direito. 

Graças ao tradicional respeito às instituições jurídicas, nas repúblicas populares não 

houve necessidade da radical revogação do ordenamento jurídico preexistente, como ocorreu 

na Rússia, nesses países, apesar das densas transformações encetadas nos planos econômico e 

político, buscou-se preservar os institutos e normas que não se chocavam com o regime 

emergente, idealizando-se, no entanto, novas fórmulas interpretativas condizentes com a 

revolução operada. Entretanto, o modelo de nacionalização e coletivização da estrutura de 

produção e da terra foi implantado observando-se o plano soviético de edificação gradual do 

comunismo. 

A invenção do ‘princípio da legalidade socialista’ reinaugurou o direito nas sociedades 

comunistas, atribuindo-lhe a mesma autoridade que lhe fora conferida nos países capitalistas. 

A regulamentação das atividades sociais, econômicas e culturais assumiu contornos 

imperativos contra os quais não se admitia irresignação, isso porque, no Estado socialista as 

leis eram tidas por justas enquanto idealizadas como expressão do interesse comum, e não de 

uma casta privilegiada, antes de servirem a uma dada concepção de justiça, funcionavam 

como mecanismos de organização das forças econômicas atuantes na sociedade, e de 

modificação das condutas e das concepções de cada indivíduo, a resignação ao estatuto 

normativo constituía exigência da própria coletividade que, na realidade comunista, figurava 

como principal interessada no êxito da política e da economia na forma como delineados pela 

revolução. 



 Impregnado pelo ideal de edificar uma ordem social inovadora, atrelada ao princípio da 

legalidade, o ordenamento socialista somente categoriza como jurídicas as normas elaboradas 

e sancionadas pelo Estado, numa atividade criadora que atenda às exigências sociais, às 

condições materiais da convivência e aos fatores objetivos que incidem sobre as relações 

produtivas. Nesse sistema a infra-estrutura econômica é considerada fonte condicionante do 

ordenamento jurídico.  

Apesar de configurar elemento contrário à idéia de justiça, visualizada para o almejado 

comunismo, a lei, na fase de transição socialista, posiciona-se como fonte do direito, desde 

que consubstanciada, formalmente, em ato legislativo promulgado e ratificado pelo Soviete 

Supremo, órgão encarado como celeiro de todo o poder, inclusive o de alterar livremente a 

Constituição sem se submeter a qualquer controle de constitucionalidade. Tal circunstância 

confere ao direito socialista um caráter imperativo que, por refletir a última expressão da 

vontade dos dirigentes, reclama interpretação congruente com a intenção desses governantes 

(ZHIDKOV, CHIRKIN e YUDIN, 1980, p. 251). 

Nas nações tardiamente atingidas pela ‘revolução’, em decorrência da tradição românica 

subsistente, manteve-se a lei como principal fonte do direito, admitindo-se, em algumas 

repúblicas, um incipiente controle de constitucionalidade. A hermenêutica, porém, foi atrelada 

aos princípios do marxismo-leninismo, inclusive no tocante aos textos que sobreviveram à 

conquista dos adeptos do comunismo. 

O modelo de organização judiciária socialista, fiel à rejeição do sistema de tripartição 

do poder, atendeu a necessidade de controle por parte do partido comunista ao elevá-lo à 

condição de delegatário da atribuição de possibilitar a eleição dos juízes, dentre os integrantes 

dos seus quadros, de cuja escolha a população participava apenas para ratificar o rol dos 

apontados. Prezava-se pela formação colegiada dos órgãos julgadores, mas o aparente sistema 

democrático de composição prejudicou a defesa do duplo grau de jurisdição, e sugeria a 



redução das possibilidades de recursos, mesmo assim, observou-se certa tendência à admissão 

ampla dos pedidos de revisão e anulação pelas instâncias superiores, como forma de garantir a 

plenitude do princípio da legalidade socialista. 

Ao lado do sistema judicial foi formatado um conjunto de instâncias arbitrais 

habilitadas para atuarem nos conflitos decorrentes das relações internacionais. Devido à 

identificação do direito com as políticas dos governantes, e à ingerência partidária nos 

processos de escolha dos componentes dos tribunais e demais órgãos integrantes da 

administração da justiça, a jurisprudência não encontrou folga para desempenhar qualquer 

função criadora, juízes e tribunais, ao aplicarem as normas, deviam se submeter à política do 

governo e assegurar o sucesso da administração socialista, preparando a sociedade para o 

perecimento do direito quando da plena conformação do comunismo. 

Esse arcabouço, totalmente assimilado pelas repúblicas aderentes, fragilizou a 

importância dos costumes durante a fase transitória do império da lei, não consentânea com o 

ideal marxista-leninista de sociedade comunista, de decadência do direito e de moldagem de 

um regime em que as interações sociais seriam completamente disciplinadas por normas 

consuetudinárias, chamadas para assumirem o papel do direito positivo no ordenamento 

jurídico. 

No sistema constitucional de transição, o poder era situado no partido comunista e seu 

exercício diluído entre os ‘sovietes’, os direitos individuais eram visualizados e garantidos 

somente enquanto relacionados aos fins econômicos do regime, numa realidade jurídica que 

desconhecia a propriedade individual nos moldes recepcionados pelas sociedades capitalistas, 

onde se afigurava possível o dualismo entre a vertente pública e a dimensão privada do 

direito. 

Apesar das tensões ideológicas em torno dos dissensos quanto às relações ente os dois 

blocos da época, o regime comunista não teve como resistir às exigências decorrentes dos 



intercâmbios comerciais, para justificar a necessidade objetiva das interações econômicas com 

outros atores mundiais, de regimes díspares, Lenine construiu o ‘princípio da coexistência 

pacífica’ apontando-o como conseqüência inarredável do desenvolvimento das forças 

produtivas e da divisão internacional do trabalho, assentado no “reconhecimento e observação 

mútua dos princípios da soberania, igualdade, inviolabilidade territorial de qualquer Estado 

grande ou pequeno e a não ingerência nos assuntos internos dos outros povos” 

(TREPELKOV, 1982, p. 31), do qual resvalam outros deveres no cenário internacional, como 

o respeito à liberdade dos povos de escolherem seu próprio regime político e sócio-

econômico, e a observância das negociações e cooperações igualitárias como formas de 

composição dos conflitos internacionais. A história mostrou o quanto esse princípio foi 

vilipendiado pelos seus idealizadores.  

A derrocada do socialismo emanado da União Soviética demonstrou as fraquezas de um 

sistema que pretendeu edificar-se como novo paradigma do exercício do poder, mas não 

resistiu à tentação de utilizar antigas fórmulas de dominação, maquiadas como atitudes 

libertadoras.  

Na compreensão do ritual de passagem, professado por Marx, para uma comunidade 

igualitária livre das amarras do Estado e do Direito, no qual estava embutido um indiscutível 

movimento de retorno à origem unificadora, a responsabilidade pelas perplexidades 

decorrentes da luta de classes foi atribuída, unicamente, à propriedade privada, esqueceram os 

idealistas de identificarem na base das mazelas sociais, as vicissitudes humanas, de ressuscitar 

o homem hobesiano, de hospedá-lo no paradigma darwiniano e de constatarem que o mesmo, 

ao ser metamorfoseado em ‘neoburguês’, manipulou com agilidade os meios de produção e as 

técnicas de comunicação para “induzir todas as nações, sob pena de extinção, a adotarem o 

modo burguês de produção” (ALMEIDA, 1999, p. 6-7), submeteu o campo à ‘lei da cidade’, 

congregou nações diferentes num modelo econômico integrado mundial calcado na idéia de 



unidade das leis, governos, tributos, culturas e classes, fortaleceu o capital, revolucionou a 

produção e sujeitou a natureza aos seus desígnios.  

As sociedades que não se aliaram à ideologia socialista emergente e adotavam regimes 

democráticos ocidentais, presenciaram o surgimento do Estado assistencial e intervencionista 

“como uma alternativa ao liberalismo clássico”, dotado de novo formato, que o habilita a 

“atuar diretamente no campo social buscando corrigir as distorções do sistema econômico” 

(MENEZES, 2001, p. 24), e assegurar condições mínimas de vida, criação de emprego, 

preservação dos níveis remuneratórios, fixação de rendas mínimas, defesa dos consumidores, 

prestação de serviços básicos e auxílio econômico direto.  

 

5.3. Da Aventura Global da ‘Common Law’. 

 

Profundamente marcado pelo mercantilismo, pelo expansionismo invasivo, pelas 

revoluções tecnológicas e pelo capitalismo, o sistema da ‘common law’ revela-se como a 

alternativa britânica à compreensão do direito e à estruturação dos mecanismos jurídicos 

indispensáveis à gestão do Estado e à garantia da ordem, não afetados pelo modelo romano-

germânico ou mesmo pelo socialista, consubstanciando, em derradeira análise, um direito 

emanado dos tribunais. 

A distribuição do poder quando da instalação do feudalismo na Inglaterra, conforme 

uma gradação que mantinha todos os senhores submissos ao rei, logo após a conquista 

normanda, foi determinante para a edificação da ‘common law’ como meio impeditivo da 

assimilação do sistema continental. Germinado das primitivas ‘assembléias dos homens 

livres’ que decidiam observando os costumes locais, só tomou forma definitiva como ‘direito 

inglês comum a toda a Inglaterra’ a partir da atuação dos Tribunais Reais de Justiça 

estabelecidos no século XIII, já nessa época o soberano só se dispunha a se manifestar em 



conflitos, de forma excepcional. O acesso aos Tribunais Reais, por sua vez, era restrito a 

algumas classes privilegiadas e a algumas causas específicas, deles se originaram o 

parlamento. 

A prestação jurisdicional comum continuava a ser exercida pelas jurisdições senhoriais 

e da Igreja, vindo a surgir, posteriormente, órgãos municipais e comerciais de julgamento, no 

entanto, essas instituições, desprovidas de poder para impor as suas decisões, diversamente do 

que se verificada com os Tribunais Reais, foram, paulatinamente, substituídas por estes, os 

juristas passaram a se ocupar mais com a regularidade processual e como problema primordial 

da configuração da competência da Corte destinatária, do que com o direito material, fato que 

contribuiu para a identificação da ‘common law’ com a própria ritualística necessária para 

composição dos mais variados litígios. 

O alargamento das competências desses Tribunais quedou irresistível, a sobrevivência 

das demais jurisdições foi reduzida, e com ela, a idéia de direito privado, a atuação da Cortes 

Reais passou a ser focada no direito público, e restrita a situações excepcionais que 

reclamavam a aplicação de ritos específicos. A extinção das jurisdições de direito privado 

provocou a ampliação da competência dos Tribunais Reais, levando-os, em muitas ocasiões, a 

dirimirem conflitos que não se inseriam no âmbito público, nesse panorama, a elaboração de 

um direito comum influenciado por questões práticas e costumeiras regionais, tornou-se 

inevitável. 

Essa via não supriu as deficiências da ‘common law’ motivadas, principalmente, pelos 

obstáculos ao acesso e à administração da justiça, acarretando o aumento do manejo do 

recurso direto ao monarca, tido como fonte derradeira de justiça e instância habilitada para 

sanar os equívocos incorridos pelas suas Cortes. O Chanceler, delegatário do poder Real e do 

Conselho, assume a posição de Magistrado autônomo, cujas decisões fundadas na equidade, 

passaram a corrigir os pronunciamentos jurídicos dos Tribunais, segundo um procedimento 



próprio de reexame baseado nos ritos escritos, secretos e inquisitoriais assimilados do direito 

canônico e do romano. 

Ameaçados, os Tribunais Reais adeptos da ‘common law’ aliaram-se ao parlamento e, 

explorando a desorganização, a demora e a venalidade da Chancelaria, galgaram a 

formalização de um acordo que manteve o equilibro entre ambas as jurisdições numa estrutura 

dualista que permitia a convivência das regras da ‘common law’ emanadas dos Tribunais 

Reais, ao lado das soluções de ‘equity’ formuladas pela Chancelaria.  

Somente no final do século XIX a separação formal entre as duas órbitas foi erradicada, 

todas as jurisdições foram habilitadas a aplicar as normas manipuladas por ambas, na esteira 

desse movimento de modernização observou-se o crescimento da formalização de leis e 

regulamentos, além da criação de novos órgãos capacitados para apreciarem conflitos 

plantados nos novos textos normativos, fato que anunciou a palpável tendência de 

aproximação com a família romano-germânica, sobretudo, graças às transações internacionais 

e ao processo de integração. 

No entanto, apesar da unificação os Órgãos de aplicação mantiveram suas 

características e regras originais, consolidando-se o princípio, também recepcionado nos 

Estados Unidos, de que a utilização da ‘equity’ somente é viável quando na ‘common law’ 

não existir remédio próprio para incidir na situação conflituosa lamentada. Em nossos dias, a 

identificação da fórmula igualmente pressupõe a análise da classificação do instituto jurídico 

pretendido (SOARES, 2000, p. 35). 

O direito inglês é operado por processualistas e por práticos que têm por escopo a 

formatação de uma decisão alicerçada num processo regular. As normas de direito, nesse 

sistema, emergem da jurisprudência, e incorporam as regras destacadas da ‘ratio decidendi’ 

dos julgamentos proferidos pelas Altas Cortes da Inglaterra. As regras legisladas só se tornam 

efetivas quando, manuseadas pela jurisprudência, são substituídas pelas aplicações dos 



tribunais, circunstância que caracteriza o ordenamento inglês como ‘sistema aberto’, que 

admite a composição de todas as questões postas a julgamento a partir da identificação, entre 

as ‘legal rules’, daquela que se adequa ao caso concreto, e obsta que a codificação encetada 

em alguns países que reverenciam a ‘common law’, seja considerada a base dos direitos 

locais. 

É certo, porém, que, na atualidade, a legislação não mais tem sido relegada ao papel 

secundário de sanear e completar a construção jurisprudencial, em muitas ocasiões, as leis e 

os regulamentos assumem importância crucial na atividade jurisprudencial, apesar de 

manejados de maneira diversa do método romano-germânico. Por razões históricas, a 

ocupação dos juristas gira em torno dos ‘precedentes’ constituídos pelas decisões dos 

Tribunais Superiores, órgãos que representam a essência do Poder Judiciário, incumbidos, 

tradicionalmente, da elaboração da ‘common law’ e da ‘equity’, e que não se sujeitam à 

interferência dos outros poderes, nem mesmo por intermédio de um Ministério Público. 

A força obrigatória dos precedentes judiciários (‘stare decisis’) é indispensável à coesão 

e a sobrevivência do direito jurisprudencial, no qual a ‘equity’ se transforma em aglomerado 

de normas que complementam ou ratificam a ‘common law’, os costumes só são 

recepcionados quando, caracterizados como imemoriais, são transformados em regras 

jurisprudenciais, e a legislação, ainda que considerada fonte do direito, deve ser encampada 

pelo conjunto de decisões jurisdicionais a fim de ter efetividade. Até mesmo o texto escrito 

concebido como Constituição, por garantir as liberdades básicas e limitar o arbítrio dos 

governantes, se submete a essa fórmula. 

O movimento integracionista tem conferido novas tonalidades à estrutura jurídica 

inglesa, forçando o aumento da atividade legislativa em áreas específicas, notadamente nas 

que influenciam no desempenho da economia, sem, no entanto, retirar do judiciário a 

atribuição principal de controlar a sua aplicação. 



No processo global de expansão, o direito inglês acompanhou a onda imperialista e foi 

implantado em diversas regiões do mundo, (re)colonizadas ou subjugas ao poder irresistível 

da ‘Grande Bretanha’. Nessa viagem para além das fronteiras, a afetação pelas realidades 

sociais, políticas, culturais, jurídicas e econômicas das nações atingidas pelo domínio foi 

inevitável, e a ‘common law’ teve que se submeter aos arranjos, alterações e adaptações 

proporcionados pelas condições específicas de cada substrato de incidência. A experiência 

vivenciada pelos Estados Unidos revela a capacidade do sistema da ‘common law’ incorporar 

as metamorfoses que os fenômenos históricos lhe impuseram e de se moldar às adversidades 

sociais e geográficas dos novos territórios. 

Apesar do entendimento de que a ‘common law’ da Inglaterra acompanhava os cidadãos 

ingleses que se aventuravam no desbravamento das colônias, a dificuldade de implantação do 

sistema à realidade colonial americana tornou-se patente, não só pela inexistência de um 

corpo de juristas capazes de manipular os métodos e as técnicas exigidos para 

operacionalização de um direito jurisprudencial, formatado por e para uma realidade feudal 

diametralmente oposta à experimentada pelos colonos, como também, devido à resistência 

dos emigrantes em se submeterem ao modelo metropolitano que supedaneara as perplexidades 

causadoras da migração. Esses fatores concorreram para a amoldamento de um arquétipo 

jurídico que congregava desde disposições extraídas da Bíblia, para limitar a atuação 

primitiva dos magistrados, até fórmulas incipientes de codificação. 

Com o desenvolvimento das colônias e a complexificação das relações sociais e 

econômicas, a necessidade de adotar um sistema jurídico mais evoluído se fez evidente, a 

‘common law’ passou a ser vista com bons olhos não só por representar um sistema capaz de 

oferecer reais garantias às liberdades públicas contra ao absolutismo, bem como, por facilitar 

a resistência contra as investidas vindas das possessões francesas. 



A independência incentivou a instituição de um direito norte-americano autônomo, na 

ocasião, as Declarações de Direitos, a Constituição dos Estados Unidos e a experiência do 

território de New Orleans, atual Louisiana, que adotara o exemplo de codificação francês de 

cunho romano-germânico, serviram de ‘pano de fundo’ aos defensores da adoção desse 

modelo, apesar disso, as tradições culturais e lingüísticas e as relações mantidas com a pátria 

mãe, falaram com maior sonoridade, e o sistema de direito jurisprudencial foi adotado, 

ressalvado o Estado da Louisiana.  

Do longo embate entre os adeptos dos dois sistemas surgiu um protótipo original, 

dotado de particularidades exclusivas advindas, precisamente, da aproximação com a vertente 

românica, dentre as quais se destacam o desapego ao formalismo exacerbado, a diluição do 

dualismo jurisdicional entre ‘common law’ e ‘equity’, e a abertura do ordenamento às 

consolidações de regras, todavia, os caracteres essenciais do paradigma herdado 

permaneceram intocados, o direito continuou a ser enclausurado na fórmula jurisprudencial, 

independentemente da quantidade de normas legisladas, que somente debutam no sistema 

jurídico, quando efetivamente submetidas ao crivo dos Tribunais, nas atividades de 

interpretação e aplicação.  

A realidade federativa norte-americana trouxe uma contingência de difícil solução 

decorrente da partilha de competência entre a União Federal e os Estados-membros, problema 

que não se vislumbra na Inglaterra porque instituída sob forma unitária. Optou-se pela regra 

da exceção constitucional, posicionando a competência das autoridades federais nesta órbita, 

assegurando aos Estados, além da capacidade para legislar sobre todas as matérias não 

inseridas no rol das excepcionalidades, a competência residual, observado, em qualquer 

hipótese, o estrito respeito ao ‘espírito da Constituição’, até mesmo porque, inversamente ao 

padrão inglês, o modelo norte-americano admite o controle da constitucionalidade das leis 

pelos tribunais.  



Ainda de acordo com esse paradigma, com exceção das matérias constitucionais e das 

normas de competência exclusiva do Congresso Nacional, o direito a ser aplicado nos Estados 

Unidos será sempre o de cada Estado, incumbindo às instâncias federais protegerem os 

direitos e liberdades do cidadão, independentemente da autoridade apontada como 

vilipendiadora, e aplicarem o direito dos Estados-membros quando vislumbrada a inexistência 

de norma federal apta para incidir no conflito. 

Graças à conformação política dos Estados Unidos, a sua organização judiciária 

comporta dupla hierarquia, mantendo-se a situação excepcional das jurisdições federais, que 

só podem ser provocadas quando a Constituição federal ou uma lei emanada do Congresso 

Nacional lhes atribuam competência. Também em decorrência da superposição de órbitas 

jurisprudenciais a regra do ‘stare decisis’ recebeu tonalidades que a diferenciaram do padrão 

inglês, identificadas, principalmente, nas limitações substanciais que lhes são impostas em 

razão da total desvinculação, tanto da Corte Suprema Federal, como das Cortes Supremas dos 

Estados, aos comandos constantes dos seus precedentes. 

 

5.4. Das Dominações Transformadoras. 

  

A expansão mundial das várias vertentes jurídicas sempre esteve casada com os fatores 

econômicos que impulsionavam e sustentavam os movimentos das nações pretendentes ao 

mais alto degrau do poder. As ondas invasivas produziram situações díspares, determinadas 

pela geografia, população, cultura, economia, religião e pelos ordenamentos das nações e 

civilizações subjugadas ou assimiladas, circunstâncias que acarretaram o surgimento de 

fórmulas organizacionais modificadas, capazes de responder aos novos desafios e tensões 

emergentes da fragmentação ideológica provocada pelos processos de dominação. 



A penetração do pensamento ocidental mediante a imposição de idéias, instituições e 

elementos econômicos, culturais e jurídicos inventados, principalmente na Europa, e 

manipulados na África, Índia e outras civilizações orientais, surtiram efeitos diametralmente 

opostos àqueles evidenciados quando da inserção nas Américas, e em outras regiões pouco 

habitadas do mundo.  

No oriente e regiões circunvizinhas, a ocupação deparou-se com altas densidades 

demográficas, crenças religiosas, ordenamentos jurídicos e civilizações que, em hipótese 

alguma, poderiam ser classificados em posições inferiores àquelas verificadas na Europa, fato 

que dificultou, sobremaneira, a operacionalidade de mecanismos facilitadores da recepção dos 

direitos e concepções jurídicas compartilhados no ocidente.   

Um óbice quase intransponível à assimilação das concepções ocidentais foi a confusão 

entre o direito e a crença islâmica. No islã, as normas jurídicas assumem a posição de mera 

dimensão da fé, e fundam-se numa teologia dogmática prescritiva que estabelece tudo o que o 

muçulmano deve crer, fazer e não fazer, com base na observância aos deveres que cultive com 

relação aos seus semelhantes. Os pecados decorrentes dos desvios e descumprimentos das 

obrigações importam mais que as sanções prescritas nas regras mundanas. Prepondera a 

versão teocrática da comunidade, a teor da qual o Estado se submete à doutrina religiosa 

revelada, onde o direito elaborado é impregnado de pretensões universalistas.  

As normas do direito islâmico são encontradas primordialmente no Corão, respeitado 

como livro sagrado do islã por conter as revelações de Alá a Maomé, o derradeiro dos 

profetas, e na Suna, onde estão compilados os comportamentos e os propósitos 

tradicionalmente atribuídos a Maomé, concebidos como exemplos máximos de retidão de 

conduta. As lacunas encontradas nesses dois textos básicos, e as discrepâncias interpretativas 

detectadas acarretaram a formação do dogma da infalibilidade das decisões coletivas dos 



‘doutores da fé’, quando expressadas unanimemente, para justificar a incorporação das 

soluções não originadas diretamente dos aludidos textos.  

Tais interpretações e soluções coletivas constituem o Idjmâ’ também considerado fonte 

do direito islâmico. A unidade de concepções exigida não veda a diversidade, dentro de uma 

mesma coletividade, de mecanismos e tendências interpretativas díspares. Da acomodação da 

norma da unanimidade à permissibilidade da persistência de discrepâncias pontuais, de 

intensidades secundárias, surgem os diversos ritos classificáveis como ortodoxos ou heréticos, 

mas submissos aos princípios basilares comuns, que viabilizam a convivência, numa mesma 

base territorial, de diversas vertentes do islamismo. 

Resultado da atividade hermenêutica, tida por infalível, dos textos insertos no Corão e 

na Suna, o Idjmâ’ assume o posto de objeto principal de manuseio pelos aplicadores do direito 

islâmico, mantendo o imobilismo natural das revelações proferidas no século X, até mesmo 

porque, nos Estados islâmicos, aos governantes não é deferido o poder de legislar, a 

competência dos intérpretes restringe-se à emissão de regulamentos que não afrontem o 

direito muçulmano. 

Apesar de ter o caráter imutável, o direito islâmico foi formatado com a pretensão ser 

amplo o suficiente para responder a todas as contingências emergentes da realidade social, 

peculiaridade que impulsionou a elaboração de procedimentos específicos destinados a 

possibilitar a aplicação da analogia com o intuito de se adequar o sistema aos novos desafios 

impostos pelas mudanças sociais. Manejada no processo de interpretação e aplicação do 

direito, a construção analógica não se presta para criar normas equiparáveis às regras 

tradicionais, mas, apenas, para viabilizar a descoberta das soluções que melhor se adaptem 

aos conflitos não previstos ‘a priori’ pelas normas. 

Expostas às exigências da sociedade moderna e às provocações das ondas 

globalizadoras, as nações muçulmanas, sectárias de um direito incapaz de atender por 



completo aos anseios sociais, atribuíram aos legisladores resignados ao ordenamento, não raro 

integrantes das ‘altas castas espirituais’, competências para estabelecerem os parâmetros das 

políticas estatais, para velarem pela distribuição da justiça e pela busca de fórmulas de 

adequação às mutações sociais e econômicas, e para elaborarem normas específicas dotadas 

de elementos derrogatórios. 

Como ocorreu nos países ligados ao cristianismo, as sociedades civis do islã não 

renegavam costumes e leis que, em certas áreas, não se aproximavam da ortodoxia pregada 

pelos tradicionalistas ou mesmo dos padrões exsurgentes das normas e princípios canônicos 

consagrados historicamente, fato que permitiu a laicização de diversos setores públicos e 

privados. A organização judiciária seguiu essa tendência possibilitando a instituição de 

tribunais competentes para aplicar costumes profanos e as regras complementares modernas, 

elaboradas pelas autoridades, de forma desvinculada do direito muçulmano, ao lado das 

Cortes encarregadas de aplicar as normas religiosas.  

Intensificado pelo considerável aumento do poder dos governantes de emitir normas, 

não raro disciplinadoras de novas relações intersubjetivas, e pela paulatina diluição das 

jurisdições especiais de cunho teológico, o processo de ocidentalização do direito islâmico 

pareceu inevitável, consolidando-se com a codificação de algumas áreas, principalmente, 

daquelas afetas ao estatuto pessoal. 

A solidificação de um dualismo permissivo da convivência entre duas ordens díspares 

nas suas naturezas, corolários e técnicas, uma integrada pelas regras do estatuto islâmico, e 

outra pelas normas edificadas a partir da recepção das concepções ocidentais, acarretou a 

instituição de jurisdições diferentes para aplicar cada categoria de normas. Os órgãos 

responsáveis pelo manejo das leis secularizadas conforme padrões ocidentais foram dotados 

de métodos comparatistas modificáveis, assentados na racionalidade humana, enquanto 



aqueles destinados a aplicar as normas sagradas continuaram alicerçados na sobressalência de 

uma fé que não conhece nem se submete às mudanças. 

Malgrado os retrocessos causados por fundamentalismos isolados, a tendência de 

diluição desse edifício dualista é palpável, cada vez mais os magistrados são provocados a 

manipular, concomitantemente, tanto o direito modernizado como as normas tradicionais do 

islã. Fenômeno importante para a incorporação de novos sentidos pelo direito muçulmano foi 

a adesão, por parte de vários países de ascendência islâmica, aos ideais revolucionários 

socialistas, neles, o materialismo histórico marxista-leninista chocou-se, frontalmente, com os 

dogmas da religião maometana, especificamente porque o direito dela emergente também 

quedou categorizado como estrutura arcaica de dominação. 

O processo de laicização nessas Repúblicas foi eleito como providência indispensável 

ao estabelecimento de uma nova sociedade, orientada por princípios diversos daqueles 

tradicionalmente impostos pelo islã. O direito muçulmano quedou marginalizado, e a sua 

aplicação repudiada pelas jurisdições estatais. 

No outro lado dessa realidade encontramos as nações que não incorporaram as ‘ondas 

modernizadoras’ exaladas pelo ocidente, e mantiveram a força do direito islâmico, ainda que 

aberto às influências dos costumes, embora, não raro, deles divergentes. Um outro grupo de 

países adotou uma estrutura miscigenada, na qual o direito muçulmano foi mantido como 

força disciplinadora de alguns setores da convivência social, afetando e englobando, 

principalmente, as regras do estatuto pessoal, ao passo que, para o disciplinamento de outros 

campos e de certas interações sociais restou adotada uma vertente moderna do direito. 

Atingida fortemente pelos movimentos expansionistas globais, a civilização indiana, 

construída sobre bases diametralmente opostas àquelas nas quais se alicerçaram os povos que 

se submeteram à influência cristã e islâmica, presenciou e sofreu os efeitos de um dos 



fenômenos mais significativos de dominação, e de supressão de concepções jurídicas, 

igualmente fincado em bases religiosas, notadamente no hinduísmo. 

A religião hindu, diversamente das versões monoteístas consagradas pelo judaísmo, 

pelo cristianismo e pelo islamismo, recusa a pretensão de igualdade sagrada entre os homens, 

perante um Deus que os modela, cultivada por esses credos, e impregnada na cultura 

ocidental. Para os adeptos do hinduísmo, a idéia de equiparação entre os homens não passa de 

uma abstração, isso porque, a dimensão significativa de cada indivíduo como integrante de 

uma coletividade, está vinculada radicalmente à categoria social na qual nasceu. 

Com arrimo nessa classificação hierarquizada dos homens, são identificados os direitos 

e os deveres específicos de cada integrante da comunidade, comandos estes enquadrados em 

espaços distintos de acordo com as causas determinantes das condutas, e inseridos em 

compilações chamadas ‘sastras’, as quais, segundo o comportamento que regulam, se 

subdividem em ‘dharma’, onde estão situadas as regras que orientam os homens a alcançar a 

virtude e a justiça; ‘artha’, que contém as diretivas a serem trilhadas pelos indivíduos a fim de 

satisfazerem, de forma útil, os seus interesses, visando ao aperfeiçoamento da autogestão 

focada no sucesso particular, e direcionada à órbita coletiva mediante o manejo político da 

conduta para o governo dos seus pares; e, ‘kama’, que é composta por regras motivadas pela 

busca do prazer e da realização plena da felicidade. 

 Legitimados pela ordem natural, esses regramentos devem ser seguidos por todos, em 

consonância com as limitações próprias de cada classe social, e igualmente compõem uma 

estrutura de níveis diferenciados, na qual o ‘dharma’ desponta com certa proeminência, apesar 

de desprovido de supremacia suficiente para subjugar as demais, suas regras, em verdade, 

consubstanciam um modelo de eticidade, dotado de certa maleabilidade, que o capacita, em 

harmonia com o sentimento de tolerância próprio do hinduísmo, a se adaptar às 

transformações sociais. 



Radicado na idéia de existência de uma ordem universal que permeia a natureza de 

todas as coisas, idealizada como essencial à conservação do mundo, e assegurada pelas 

divindades, o ‘dharma’ funda-se na idealização de deveres concebidos como indispensáveis 

ao alcance de uma existencia espiritual ‘post mortem’ gratificante e enriquecedora, engloba 

todas as formas de conduta dos homens, e não diferencia a órbita sagrada da jurídica, quando 

fixa os comandos conforme a posição social e o desenvolvimento etário de cada um.  

A sua força não advém dos costumes, mas dos ensinamentos transmitidos pelos 

ancestrais que conseguiram galgar o alto nível de sapiência que os habilitou a demonstrarem, 

de forma incontestável, a ordem divina, em escritos (dharmasastras) cujos reais sentidos, 

abrangências e choques são esclarecidos e resolvidos pelos ‘nibandhas’, doutrinas que 

alcançaram graus de complexidade e diversidade tão elevados, que não resistiram a 

multiplicação e partilha em correntes e grupos distintos de seguidores. 

Na visão hindu, cada indivíduo deve aprender a conciliar ‘a virtude com o interesse e o 

prazer’, não sendo factível esperar que em tempos de decadência, similares aos que 

vivenciamos, as pessoas consigam habituar-se à observância estrita aos regramentos 

‘dharmicos’, mormente porque, conquanto cada casta tenha as suas próprias normas, estas 

devem ser rechaçadas quando não subsistirem viáveis no mundo. Os próprios colegiados 

responsáveis pela composição dos conflitos locais devem arrimar suas decisões nas opiniões, 

concepções e costumes vigentes no grupo, sendo imperioso que, antes de se vincularem às 

regras jurídicas, os julgadores se valham da equidade para fundamentarem suas sentenças. 

Para o hinduismo, nem as leis, nem a jurisprudência constituem fontes de direito, isso 

porque a função de legislar é inerente à arte de governar, a qual se insere no ‘artha’, onde se 

situa a obrigação de cada indivíduo de obedecer às deliberações do governante, ordens estas, 

que não produzem qualquer efeito sobre o ‘dharma’, por configurarem disposições transitórias 



sugeridas pelas circunstâncias fáticas da oportunidade e, como tal, alteráveis com a 

superveniência de outros fatores determinantes. 

As deliberações judiciais, no sistema hindu, sucumbem aos elementos realistas 

momentâneos do conflito, o ‘dharma’ serve como mero guia, ao qual o julgador não está 

vinculado, modelo que não possibilita a formação de uma estrutura jurisprudencial baseada na 

regra do precedente. Nesse sistema, originariamente, as regras jurídicas não eram divorciadas 

do universo das normas que integravam os ‘dharmasastras’, no entanto, as influencias 

ocidentais fizeram com que os doutrinadores passassem a suprimir, das suas análises, tudo o 

que entendessem pertencer ao lado sagrado, fato que ensejou o surgimento de leis de eficácia 

geral, indiferentes à religiosidade da população.  

No período de dominação maometana, o direito mulçumano suplantou o hindu, sendo 

admitida, em ocasiões específicas, a aplicação dos costumes locais, por outro lado, o 

movimento invasivo Britânico trouxe novas tonalidades e dimensões para o fenômeno 

jurídico indiano. Seguindo a sua política de aparente respeito às instituições tradicionais dos 

conquistados, a Grã-Bretanha buscou manter a vigência das normas tradicionais 

principalmente nas relações privadas, prática que viabilizou a revelação oficial do direito 

hindu, até então mantido na clandestinidade, especialmente nas regiões onde o direito 

islâmico prevalecia, mas acarretou mutações que terminaram por fragilizar o sistema jurídico 

clássico hindu, ao expor a população a um regime de disciplina amplo que englobava setores 

antes não atingidos pela regulamentação.  

Acreditavam os britânicos, que o ‘dharma’ personificava o direito positivo indiano e, 

devido as dificuldades que os juízes designados tinham para compreendê-lo, resolveram 

instituir cargos de auxiliares de magistrados, que foram ocupados por supostos peritos 

nativos, a quem incumbia apontar a norma a ser aplicada para compor cada litígio, desprezou-



se, assim, a tradicional concepção das regras como ideais dotados de flexibilidade, cuja 

incidência nos casos concretos dependia da incorporação dos costumes e do uso da equidade. 

O aumento da publicação de obras doutrinárias e de compilações jurisprudenciais do 

direito indiano, na língua da metrópole, revelou o equívoco praticado e a obsolescência do 

sistema até então adotado, as soluções forjadas variaram de uma região para outra, algumas 

promoveram a compilação dos costumes locais para que fossem manipulados pelos seus 

tribunais, outras permaneceram respeitando os precedentes como forma de garantir a 

integridade das relações jurídicas.  

A formalização de normas dissonantes da realidade, a crescente aplicação de costumes 

decaídos e a insistência em atribuir aos precedentes um valor desconhecido e inalcançado 

pelos hindus, submeteram o seu direito a modificações radicais. Doutra banda, a atitude 

Britânica de limitar o âmbito de incidência desse sistema, edificado com base num modelo 

organizacional basicamente agrícola, facilitou a adequação da sociedade aos novos desafios 

advindos da evolução e da complexificação das interações sociais.  

Em muitas regiões, onde se facultava optar pela submissão dos conflitos ao direito 

inglês ou ao hindu, a escolha pela solução prevista na fórmula inglesa tornou-se freqüente 

graças à sensação de certeza e segurança nela impregnada, essa prática arejou a realidade 

jurídica indiana facilitando modificações substanciais na antiga estrutura de castas, e na forma 

de visualizar a mulher na comunidade hindu. 

Com a independência da Índia, a onda reformista não foi paralisada, os órgãos 

jurisdicionais passaram a manipular mecanismos de ajustamento das decisões jurisdicionais 

proferidas no período de subordinação, episódio que se transformou em bandeira para a obra 

reformista e de unificação do direito hindu, sobretudo no que tange ao direito de família e de 

sucessões, a despeito da persistência da prática de aplicar os costumes, exclusivamente, à 

parcela da população adepta do hinduismo. 



  Os processos de globalização ocidentalizante têm proporcionado a supressão do direito 

religioso clássico, e o conseqüente preenchimento do vazio normativo, decorrente desse 

processo, por um direito nacional laico e autônomo, de aplicação ampla e desvinculada de 

credos. A eleição desse caminho, imaginado como via mais habilitada para assegurar a 

unidade de uma nação calcada na diversidade, ocorreu ainda no período de dominação, 

quando a competência dos Tribunais Reais foi estendida a todos os litígios, inclusive aos 

privados, sendo facultada a aplicação, conforme a região, do direito muçulmano ou do hindu. 

Ressalte-se, porém, que esse modelo recebia conotações diferenciadas na parte do território 

entregue à administração da Companhia das Índias onde, apesar da possibilidade de manejo 

de direito islâmico ou do hindu, em algumas situações específicas, prevaleciam nos tribunais 

as soluções harmonizadas com a equidade e a justiça. 

Depois de uma fase de intensa leginferância com o objetivo de promover a adaptação do 

direito inglês à realidade indiana, que envolveu a formatação de uma versão moderna, 

sistematizada e simplificada capaz de garantir a segurança jurídica e a unidade, o parentesco 

entre o sistema indiano e o britânico foi solenizado pela recepção do modelo da ‘common 

law’, a despeito da extensão do corpo de leis e da inexistência de tribunais especializados na 

aplicação das regras da ‘equity’, pela oficialização do precedente, pela atribuição de 

relevância ao processo como instrumento indispensável ao alcance de decisões justas, e pela 

importância conferida ao Poder Judiciário.  

A independência e a adoção de uma constituição escrita não modificaram esse cenário, 

possibilitando a categorização da Índia como um país da ‘common law’, ainda que dotado de 

particularidades que o tornam original. Mantendo a diversidade cultural e lingüística, a 

federação indiana não conhece o regime de partilha de competências, como visualizado no 

modelo norte-americano, que preza pela exceção no que toca à competência federal, no molde 

herdado pela Índia verifica-se a enumeração clara das matérias de competência de cada uma 



das esferas, bem como daquelas de competência concorrente. Há, ainda, um Supremo 

Tribunal credenciado a se posicionar quanto à constitucionalidade das leis, e a emitir 

precedentes, conquanto diretamente influenciado pelo Executivo. 

O processo de assimilação forçada dos paradigmas jurídicos reverenciados na Europa, 

nos países do extremo Oriente e na China, constituiu um capítulo à parte do movimento 

global de acomodação, porque marcado pelo choque de concepções e de formas de perceber 

os fenômenos sociais e o direito, que originou molduras variadas incapazes de expressar a real 

dimensão da multiplicidade cultural neles cultivada. 

Desprovido do sentido que lhe foi legado pelo ocidente, o direito, no mundo oriental, 

não reflete certeza, confiança ou garantia de uma ordem social justa, possui mera função 

supletiva, isso porque, nessas nações, os Órgãos Judiciais somente são chamados a aplicar a 

lei quando os interessados não galgam compor o conflito por outras vias. O direito e seus 

mecanismos de expressão são relegados ao desprezo porque a tranqüilidade coletiva 

pressupõe o manejo de métodos não jurisdicionais de convencimento, de mediação e de 

moderação conciliatória. Entretanto, com a contaminação expansionista, muitos países dessa 

região foram submetidos a uma onda codificadora que não se coadunava com a tradição 

cultuada pelos seus povos. 

Na China, até o advento das incursões estrangeiras no século XIX, a idéia de 

ordenamento social baseava-se na preexistência de uma ‘ordem cósmica’ arrimada na 

interação harmônica entre o céu e a terra, elementos associados a normas imutáveis, e os seres 

humanos, que, diversamente, detém livre arbítrio para praticar e gerir os seus atos, 

disciplinado por regras mutáveis. A ordem e caos no ‘mundo’, em consonância com esse 

modo de perceber o direito, estão intimamente ligados à maneira dos homens administrarem 

as suas condutas, interagirem com a natureza, cultuarem a virtude e a moralidade, e se 

relacionarem com os seus semelhantes.  



Na base do equilíbrio das relações sociais está o consenso, a aversão à prevalência das 

deliberações da maioria e o desprezo pelas condenações, nomeadamente naqueles conflitos 

cuja solução deva ser sugerida e recepcionada por cada um dos envolvidos, sem a 

interveniência de autoridades ou o uso de coerção. É a persuasão e a educação não belicosa 

que incutem em cada um a aceitação da idéia de que a conciliação incorpora o ideal de justiça.  

Essa perspectiva posiciona o direito num patamar secundário para os chineses, a não 

aquiescência com o seu caráter abstrato e coercitivo decorre do sentimento conciliador 

originário e primordial, que impõe aos homens, em prol da harmonia da sociedade, antes de 

perseguirem a afirmação de direitos, submeterem os seus interesses ao consenso desvinculado 

da estrutura jurídica, celebrado conforme a equidade e o sentimento humanitário que permeia 

a existência de cada um e de todos.  

Reveladas como mecanismos ameaçadores que cominam fórmulas de conduta, as leis, 

só excepcionalmente, são chamadas a incidir nas lides com a finalidade de proporcionar uma 

composição conforme o ‘direito’. O ideal é que o recurso ao seu manejo pelos tribunais nunca 

se concretize, quando tal hipótese se verifica, quem o provoca demonstra inequívoco 

desapego à moral e à coletividade, e incompatibilidade com as idéias fundantes da civilização 

chinesa, cuja tradição estabelece que as causas das pendengas devem ser procuradas por cada 

litigante nos seus próprios atos, e não na conduta no adversário. 

A moldagem social mantida estava assentada no confucionismo, que idealizava a 

família, cunhada como organização hierárquica encabeçada pelo chefe, como célula 

fundamental da comunidade. Aos organismos públicos, inclusive ao Estado, era conferido o 

mesmo modelo estrutural, porém, dissociado do domínio familiar onde raramente interviam. 

Todos se submetiam à ritualística estabelecida pelos costumes, e não às fórmulas legais, 

prevalecia uma realidade estática na qual a subordinação hierárquica incondicional e a 

vedação aos comportamentos revolucionários eram corolários basilares, ao lado da concepção 



de que o exercício do poder deveria ser orientado pela ética, pela necessidade de justificação 

dos atos de governo, e pela priorização das atividades preventivas e conciliatórias. 

As ondas liberalizantes semeadas e mundializadas pelo ocidente, que serviram de 

suporte à Revolução de 1911, ocasionaram a ‘europeização’ do direito chinês, que, 

amplamente codificado, assumiu a aparência de ordenamento predominante, integrando-se, 

assim, na família românica. Nos bastidores desse cenário, salvo raras exceções, as idéias 

clássicas continuaram a influenciar, de forma determinante, a realidade social. A legislação, 

para produzir efeitos concretos, dependia da conveniência e do consenso popular e acabava 

sendo recusada ou ineficaz quando afrontava os costumes. 

 Com a tomada do poder pelo partido comunista em 1949, a adoção do marxismo-

leninismo foi inevitável, esse fenômeno acarretou a revogação de todo arcabouço legal, a 

extinção dos tribunais existentes e a reestruturação organizacional conforme o modelo 

soviético, para o que foi copiado e reproduzido o princípio da legalidade socialista. 

As divergências com a União Soviética motivadas, sobretudo, pela adoção, por parte 

dos seus gestores, de uma ideologia atrelada à produtividade e contornos eminentemente 

capitalistas, terminaram por causar o rompimento das relações entre ambas. Esse fato mudou 

radicalmente o curso da construção comunista chinesa, cuja grade ideológica foi reorientada 

com o objetivo de priorizar as mudanças sociais, ao invés de incrementar o crescimento 

econômico.  

Nasce o marxismo-maoísta como alternativa ao modelo soviético, considerado pelos 

chineses como mera reatualização do ‘capitalismo de Estado’, com a pretensão de erradicar, 

por completo, todas as formas de exploração, mediante a adoção de uma fórmula radical do 

igualitarismo, assentada na inadmissibilidade da valorização das elites intelectuais em 

detrimento do proletariado, e na substituição do critério econômico de aferição da 

produtividade por um mecanismo político subjetivo, no qual a fixação do salário, além de ser 



atribuição da coletividade, tem como parâmetros as pretensões do trabalhador e a sua 

dedicação ao trabalho (MOREIRA, 1976, p. 95). 

A construção de uma nova sociedade baseada numa economia reestruturada a partir 

dessas novas concepções possibilitou o ressurgimento de concepções próprias do modelo 

clássico, como a aversão ao princípio da legalidade, à codificação e à independência dos 

tribunais, idéias que serviram para justificar a permuta das leis pelas diretivas do partido, e a 

subjugação da atividade jurisdicional aos sovietes. Entretanto, a percepção originária de uma 

ordem estática cósmica que incorporava os fenômenos naturais e as condutas dos homens, não 

foi ressuscitada em razão da irresistibilidade ao formato dinâmico da nova ordem. 

Os mecanismos de composição extrajudiciais são reatualizados, e assumem posição de 

destaque num sistema em que o direito é mantido como derradeiro remédio acessível, 

exclusivamente, nas hipóteses em que as outras maneiras de solução dos conflitos falharam. 

Com a estagnação da atividade legislativa, a produção doutrinária e jurisprudencial seguiu o 

mesmo rumo, é esse desapego para com as fórmulas jurídicas que justifica o fato de, nas 

relações internacionais, a China preferir a arbitragem e o consenso às outras formas de 

composição dos conflitos. 

Malgrado as históricas relações com a China e com algumas potências mercantilistas 

européias durante considerável período, a inserção do Japão no cenário globalizado foi 

marcada e influenciada pelo longo período de isolamento patrocinado pelos governantes em 

plena era expansionista.     

O Japão do século VII havia debutado numa realidade feudal com pretensões 

moralizadoras, adotando um rudimentar arcabouço normativo emprestado da China, composto 

por normas de repressão e regras de administração, que serviram de suporte ao sistema de 

repartição de terras pública em favor da classe dominante, e precipitaram o aparecimento de 



chefias locais encabeçadas pelo ‘Shô’, a quem era conferido poder quase soberano nos seus 

‘feudos’. 

Apesar de manter-se como figura adorada em razão da sua proeminência sagrada, o 

imperador não demorou a perder o seu poder político para uma classe guerreira, da qual 

faziam parte os ‘samurais’, que passou a manipular a potência política e militar em proveito 

próprio, impondo um direito consuetudinário radicado em códigos pessoais, cavalheirescos, 

alicerçados no modelo de fidelidade fraternal absoluta existente entre vassalo e susserano.  

Foi nessa época que se afirmou a superioridade da classe guerreira sobre a integrada pelos 

camponeses, e que o território quedou redividido entre os ‘daimyôs’ elevados à categoria de 

grandes senhores locais. 

As profundas diferenças entre as classes sociais e econômicas deram origem a uma 

estrutura hierárquica de dominação, onde era impossível falar-se em direitos dos subordinados 

em face das prerrogativas dos seus senhores, situação que se chocava com as tendências 

iluministas que começavam a despontar em diversas potências mercantilistas que mantinham 

relações com o Japão. Com a intenção de resistir a essas idéias liberalizantes, vindas 

especialmente da Europa, inaugurou-se no ‘Shogunato Yokugawa’ uma política de isolamento 

assentada no confucionismo como doutrina oficial, e que conferia lastro à instituição de uma 

ordem imutável caracterizada pela drástica separação hierárquica entre as classes sociais. 

O ‘Shogum’, como detentor da potestade máxima, só aceitava intervir 

excepcionalmente na composição dos litígios, fator que, somado à inexistência de uma 

estrutura judicial formada por Magistrados de carreira, Ministério Público e Advogados, 

impedia o acesso dos indivíduos à administração e às instâncias do poder na tentativa de 

resguardarem os seus interesses.  

Em verdade, a concepção de direito, nesse período, não ultrapassava as fronteiras das 

ordens e instruções emitidas para os integrantes das classes inferiores, a quem não eram 



reconhecidos direitos nem garantias. Como mecanismos de contenção das condutas, foram 

desenvolvidos códigos de honra, baseados nos costumes, denominados ‘giris’ que substituíam 

a idéia de direito e de moral. 

Como resposta às irresistíveis investidas ocidentalizantes, patrocinadas pelas potências 

imperialistas que dominavam o cenário mundial, teve início, na segunda metade do século 

XIX, o período de restauração das estruturas sociais, políticas e jurídicas, que forçou a 

supressão do arquétipo feudal isolacionista e a instalação de um novo modelo baseado no 

paradigma ocidental de Estado democrático, que serviu de lastro à remodelação e recriação do 

arcabouço jurídico japonês em consonância com a orientação globalizante dos padrões 

românicos das metrópoles européias, alicerçados nas codificações e na moldagem de um 

direito público com base constitucional. 

Depois da Segunda Grande Guerra, apesar de a intervenção anglo-americana ter 

injetado novos elementos no ordenamento nipônico, a conformação romanista foi mantida, 

porém, nenhuma dessas providências conseguiu aniquilar, por completo, a herança dos 

tempos passados, impregnada nos costumes arraigados na sociedade japonesa, sobretudo no 

que atine à manutenção da idéia confucionista de hierarquia, refletida na indiferença política 

das classes menos favorecidas, onde é possível sentir-se, com maior destaque, a vigência da 

concepção do direito como instrumento de dominação dos governantes e como instituição à 

qual as pessoas honestas não devem recorrer. 

  Importante parcela da sociedade japonesa continua a recepcionar como regras de 

conduta àquelas fundadas no código de honra tradicional, específicas para cada tipo de 

relação. Persiste o ponto de vista que aponta ser mais honroso compor os conflitos de forma 

amigável e extrajudicial, do que recorrer à máquina jurisdicional.  

A natural adesão ao domínio das normas consuetudinárias também caracterizou as 

civilizações que repartiam o território africano ao sul do Saara, onde a reverência ao ‘modus 



vivendi’ dos antepassados, e o medo da reprovação da comunidade e das entidades 

sobrenaturais eram determinantes na imposição dos costumes coletivos tradicionais.  

A despeito da diversidade étnica, cultural e política desses povos, não é impossível 

afirmar que a maioria deles partilhava de uma percepção mítica e estática do mundo, a teor da 

qual o homem, a natureza e os antepassados conviviam em harmonia, segundo um 

ordenamento que impunha ao indivíduo o respeito aos costumes imemoriais e aos fenômenos 

da natureza, sob pena de ter que se submeter às sanções, não raro drásticas e impensáveis.  

Toda atenção deveria ser voltada para os institutos que não tomavam conhecimento do 

tempo, nem sofriam mudanças em decorrência das adversidades naturais, como as tribos as 

aldeias, as classes sociais e as etnias, os elementos efêmeros da realidade, como a 

propriedade, o casamento, os domicílios e o próprio indivíduo, ainda que indicativos de 

progresso para as estruturas do presente, eram desprovidos de qualquer importância. Nesse 

modelo, o indivíduo somente é reconhecido enquanto integrante de um grupo e portador de 

obrigações sociais, e a idéia de justiça serve, acima de tudo, para garantir a coesão da 

coletividade viabilizando a reconstrução da harmonia entre os seus integrantes. 

Antes da campanha invasiva ‘colonialista’, as nações africanas em exame foram 

submetidas aos processos massificantes de conversão ao cristianismo e ao islamismo, dos 

quais resultaram sensíveis transformações que findaram por extirpar a dimensão 

‘sobrenatural’ dos costumes, causando o desaparecimento dos elementos intangíveis que 

determinavam a submissão espontânea às regras costumeiras, e o advento de estruturas que 

facilitaram a introdução da versão européia do direito.  

Deflagrado o movimento de conquista pelos países que, no palco europeu, disputavam a 

hegemonia mundial, os mecanismos utilizados pelos dominadores nas regiões (re)colonizadas 

não seguiram um padrão uniforme, se, de um lado, os países latinos, como a França, a 

Espanha e Portugal, impuseram seus modelos com base na, atualmente controvertida, 



superioridade da civilização européia, do outro, os Britânicos se enveredaram por rumo 

diferente ao admitirem que os conquistados continuassem a governar conforme os costumes 

nativos, desde que se submetessem ao controle da metrópole. 

Ambos os modelos afetaram intensamente os sistemas tradicionais, nas áreas de 

dominação latina, os direitos das nações (re)colonizadoras suprimiram completamente os 

sistemas vigentes sob a justificativa de a legislação nativa ser incompatível com os desafios 

decorrentes do processo de ‘passagem’ para o estágio de civilização considerado superior, nas 

regiões sob o controle britânico, as modificações foram encetadas também com base na 

proliferação da idéia de que as soluções oferecidas pelos costumes das nações conquistadas 

não atendiam ao ‘grau’ de civilidade exigido para a materialização do padrão exploratório 

imposto. 

De toda sorte, a edificação de um conjunto jurídico, concebido como moderno pelos 

invasores, nas áreas dominadas tornou-se imprescindível, não só em razão da necessidade de 

implementar um modelo apto para atender às exigências de um mundo cada vez mais 

submisso às interações globais impulsionadas pelo mercantilismo e pelos avanços 

tecnológicos, que reclamavam regras específicas para disciplinar as relações de trabalho e as 

interações entre os nativos e estrangeiros, bem como a instituição de aparelhagens 

jurisdicionais habilitadas para comporem os novos conflitos decorrentes da complexificação 

das relações sociais e econômicas. 

A consolidação do arquétipo importado das metrópoles quedou aperfeiçoada de forma 

tão radical, que mesmo após a independência das colônias, o direito de inspiração ocidental 

foi chancelado pelos novos Estados porque considerado imprescindível para inclusão dos 

países libertos na ordem econômica e jurídica mundial, apesar disso, o padrão democrático e 

constitucional recepcionado não resistiu às dissidências internas sendo suplantado, na maioria 



dos países, por regimes ditatoriais supressores das liberdades e da participação popular no 

exercício do poder (BRUTENTS, 1984, P. 19). 

 

5.5. Dos Novos Desafios. 

 

No passado, os governantes manejavam o simbolismo do Deus onipresente, onisciente e 

todo poderoso com o objetivo de promover a expansão e a estabilização do poder, em nossos 

dias, o mercado e o lucro o substituíram. A dominação de povos e territórios para exploração 

dos meios de produção e do trabalho, e para imposição de uma ordem social e jurídica 

alienígena, como instrumento de mundialização, adquiriu novas tonalidades.  

O Deus superior e universal que a justificava passou a se denominar capital, todavia, a 

escravidão e a devastadora exploração dos bens e serviços, embora maquiados com nuances 

diferentes, continuaram a servir como estratégias para imposição de padrões de 

comportamento às sociedades, pelos Estados dominantes.  

O mercantilismo, o colonialismo, a revolução industrial, o neocolonialismo e o 

desenvolvimento tecnológico refletem apenas estágios desse processo, no qual a corrupção e a 

fragilização dos regimes parlamentares, a volubilidade do sistema econômico capitalista, a 

perturbação da burguesia face ao aumento da força ideológica do socialismo soviético junto 

aos operários e a deturpação do nacionalismo, causaram “uma profunda reação de forças 

reacionárias” articuladas “em função de ideologias totalitárias marcadas notadamente pelo 

fanatismo irracional, pelo autoritarismo e pela violência” (WOLKMER, 1989, p. 54). 

O antagonismo de poderes e interesses evidenciado pelas assimetrias participativas tanto 

nos mecanismos de partilha das riquezas geradas pelo processo produtivo, como na redução 

das vias de acesso ao poder político, alargou o fosso entre as classes sociais e acirrou as 

tensões entre trabalhadores e empresas nacionais e supranacionais, consolidando uma 



sociedade mundializada antidemocrática e “geradora de desigualdades” (BOFF, 1998, p. 100), 

completamente submissa à tirania do dinheiro e da informação (SANTOS, 2003, p. 37). 

Nos caminhos perfilhados pela história, a humanidade se perdeu. Desemprego, miséria, 

fome, racismo, guerras, totalitarismos e ditaduras participam de uma mesma realidade, 

impulsionam o florescimento de idéias (neo)revolucionárias e fragilizam o apego à 

democracia, e à preservação dos Direitos fundamentais. Na ‘aldeia global’, a superação dos 

conflitos e o controle da criminalidade pelos moldes tradicionais, esbarra no dinâmico 

labirinto formado pelos novos paradigmas emergentes do incremento dos processos de 

globalização, nos quais a efetividade do Direito é posta em xeque, sobretudo no ocidente, 

onde a crise das instituições, revelada na crise da autoridade, do parlamentarismo, do sistema 

representativo, da soberania e do federalismo, afeta, sobremaneira, a própria idéia de Estado 

“como elemento primário de poder” (BONAVIDES, 1977, p. 69). 

Associados à ineficiência das atividades desenvolvidas pelos Órgãos Estatais na 

tentativa de promover a efetividade do direito, tais processos geram anomias, minam o 

constitucionalismo tradicionalizado e favorecem o recrudescimento de ações delitivas, 

facilitando o surgimento de duas novas modalidades infracionais, o crime organizado e a 

delinqüência supranacional, instrumentalizadas, principalmente, pelos meios de comunicação 

e de transmissão de dados. 

Caracterizadas pela diversidade de atividades ilícitas, muitas vezes concretizadas em 

exíguos espaços de tempo e atingindo imensas áreas territoriais, essas atividades criminosas 

são de difícil investigação, comprovação e punição, e geralmente são inspiradas no modelo de 

organização das empresas multinacionais, cuja coordenação perfeita entre os vários 

departamentos, dentre os quais se destacam o que se ocupa do manejo dos bens ilícitos 

mediante prática de fraudes e corrupções, o que viabiliza a proteção das atitudes delituosas 

por intermédio de ingerência institucional e da formação de uma rede de influência na 



política, na justiça e nos órgãos governamentais responsáveis pela execução administrativa e 

econômica, e aquele que opera a legalização do capital ilicitamente angariado por intermédio 

de entidades e empresas regularmente constituídas (DIAS, 2004, p.10), realidade que 

denuncia a elasticidade desse tipo de criminalidade. 

A natureza fluida da delinqüência transnacional, sobretudo daqueles crimes que 

tangenciam a ordem econômica e financeira global, o meio ambiente, o tráfico de substâncias 

e produtos ilícitos, de pessoas e animais, além das condutas de cunho ideológico como 

terrorismo, racismo e genocídio, a falta de uniformidade legislativa e os choques de textos 

normativos dela decorrentes problematizam a investigação, bem como deflagram o 

aparecimento de questões inusitadas de ordem processual, no tocante à competência para 

conhecer e julgar certos crimes, para executar as penas, e de natureza supranacional, 

relativamente às medidas de cooperação judicial internacional (FREITAS, 2003, pp. 184-

185).  

A criminalidade econômica transpassa os diplomas penais domésticos porque emerge 

de uma realidade complexa, arraigada num mundo onde a vítima tem caráter coletivo e 

mercadológico, e a delinqüência é facilitada pela impunidade, pelas lacunas das legislações 

penais, pela corrupção e pela exploração de prestígio em caráter supra-estatal. 

O caráter transnacional e a estrutura estratégica das organizações criminosas permitem o 

manejo das fragilidades dos sistemas penais internos e a manipulação da tecnologia como via 

de interligação e interação, de construção de disfarces, de execução difusa de condutas 

delitivas, e de ingerência nos ordenamentos jurídicos das nações, com o desígnio de 

influenciar na elaboração das leis, atos normativos e programas governamentais que 

viabilizem a usurpação dos mercados e dificultem a prática de políticas criminais que as 

combatam. 



A popularização da internet também tem provocado o aumento da criminalidade sem 

fronteiras. A transmissão de dados de forma ilícita e a invasão de sistemas com finalidades 

criminosas têm se tornado práticas comuns em nossos dias, várias organizações usam a rede 

mundial de computadores como instrumento para prática de ameaças, incentivo ao aborto, 

apropriação indébita, de danos, de crimes contra a honra e a fé pública, de pedofilia, de 

fraudes, de sabotagem, de instigação ao tráfico de entorpecentes e de racismo. Tais condutas 

afloram de difícil persecução, principalmente no que tange à identificação dos infratores, em 

razão da fluidez dos sistemas de transmissão de dados, e da carência de mecanismos de 

controle suficientemente aptos para detectarem, com precisão e em tempo real, os executores. 

Outro fator de preocupação é o tráfico internacional de estupefacientes. A diversidade 

das políticas criminais adotadas pelos Estados, e a tendência à descriminalização de algumas 

condutas, aparecem como circunstâncias impedientes à elaboração de programas 

supranacionais voltados à prevenção e repressão de atitudes delituosas que possam ser 

capituladas como afetas ao tráfico de drogas ilícitas. 

Ainda na esfera da macrocriminalidade, destacam-se os crimes contra a humanidade, 

realçados em atividades que acarretam danos efetivos aos cidadãos do mundo, como o 

genocídio, o ecocício, o biocídio, a discriminação racial, a ‘apartheid’ e o terrorismo, cuja 

prevenção impulsionou o movimento para criação de um direito penal internacional, inclusive 

como instrumento indispensável para identificação da culpabilidade penal estatal, ao lado da 

responsabilidade decorrente do descumprimento de acordos, convenções e normas 

internacionais (KARPETS, 1983, p.12).  

Gerado durante o nazi-fascismo e servindo de escora ao desenvolvimento das outras 

modalidades inseridas na macrocriminalidade, o genocídio, idealizado como forma planejada 

e metódica de aniquilamento de grupos étnicos e da sua cultura, tornou-se opção predileta dos 

governantes adeptos de condutas totalitárias, imperialistas e ditatoriais, como forma de 



imposição de poder. O extermínio de populações no Vietnam, no Camboja, na Bósnia, no 

Iraque e em diversos países do continente africano, demonstra o quanto essa modalidade tem 

sido globalizada. 

Dentre os esforços da comunidade das nações para instituir uma jurisdição penal 

internacional, destaca-se a criação de um Tribunal Penal Internacional permanente com 

competência para processar e julgar os responsáveis por graves violações dos direitos 

humanos e do direito internacional humanitário, fato que exerceu influência na consolidação 

dos ‘princípios da jurisdição universal e da responsabilidade penal internacional individual’. 

Essa iniciativa, embora fragilizada pela manutenção da primazia das jurisdições estatais 

para investigar e julgar os crimes previstos nos estatuto constitutivo (MAIA, 2001, p. 29), 

representa um marco na luta contra a impunidade, também visualizada como indiscutível 

violação contínua aos direitos humanos, e revela que a instituição de um “sistema de 

repressão universal” exige a criação de Tribunais Internacionais com competência para 

conhecer e julgar infrações ao direito internacional, e o reconhecimento da competência dos 

Tribunais existentes para a aplicação do “Direito Humanitário” (SWINARSKI, 1990, P. 67).  

 

5.6. Da Formatação de Novos Modelos. 

 

Na intensificação do processo histórico de mundialização das concepções jurídicas, o 

constitucionalismo tem se revelado crucial na construção das respostas aos novos desafios da 

humanidade. Envolvido por idéias iluministas e racionalistas, foi concebido num cenário 

marcado pela afirmação centralizadora da força soberana do Estado, deslocada da pessoa do 

monarca, pela percepção de unicidade territorial, pela formação do princípio unitário do 

Direito e pela instituição de um corpo burocrático racional habilitado para monopolizar os 

meios de dominação administrativa. 



Eleita como fórmula de racionalização do poder, a Constituição foi idealizada como 

norma superior às demais, delimitadora das competências e protetora dos direitos individuais 

dos cidadãos. Formou-se, nesse período, a tese de que Constitucionalismo e Estado de Direito 

são idéias inseparáveis que coroam a submissão do Estado ao Direito e a sua relação íntima 

com a democracia nos regimes onde o povo é chamado a participar da formação da vontade 

estatal (OLIVEIRA FILHO, 1977, p. 132).  

A produção normativa entrelaçou-se à idéia de legalidade estatal e passou a servir de 

instrumento imprescindível para consecução dos objetivos delineados pelo Estado dito liberal, 

em conseqüência, navegava em mares dominados pelo positivismo jurídico, e capitaneado 

pelo dogmatismo que enfatizava a segurança jurídica como a certeza de uma razão abstrata e 

geral, resultante de um Estado Soberano (CUNHA, 1998, p.155). 

Em algum momento da história, para satisfazer as conveniências do regime 

predominante no mundo, o modelo capitalista reclamou o alargamento do conceito de direitos 

fundamentais, de forma a abranger os direitos econômicos, sociais e políticos, em razão dos 

quais o Estado se obrigou a garantir o livre exercício do trabalho mediante remuneração justa 

e eqüitativa, a viabilizar ampla proteção social assegurando condições dignas de 

sobrevivência, e a providenciar o acesso à educação gratuita pelo menos nos graus 

elementares (ALVES, 1999, p. 94). Tais modificações afetaram as constituições à medida que 

forçaram a incorporação nos seus textos das mais diversas matérias, inclusive de regras 

programáticas reveladoras dos planos de ação a serem executados pelas forças políticas. 

Com a maturação do capitalismo para o modelo mercadológico e virtual, essas 

concepções decaíram e os conceitos para os quais serviram de arrimo tornaram-se obsoletos e 

inconsistentes, sobretudo para explicarem a versão contemporâneo de mundo, na qual a idéia 

de sociedade nacional cede lugar à de sociedade global, os processos econômicos assumem 

escala planetária, entidades antigamente restritas ao âmbito regional são metamorfoseadas em 



organismos supranacionais, e os padrões culturais, sociais, econômicos e políticos resultam 

universalizados (MENDONÇA & FLORENTINO, 2005, p. 51). 

De fato, a exploração ilimitada da mão-de-obra pelo capital gerou contestações contra 

as liberdades burguesas e o capitalismo selvagem nutrido e criado sob a sombra do 

constitucionalismo liberal, causando a eclosão das revoluções fundadas no marxismo, no 

socialismo utópico e na doutrina social cristã, circunstâncias que, juntamente com 

universalização do sufrágio, provocaram a sagração de novos direitos sociais e a exigência da 

autuação positiva do Estado para garantir condições mínimas de vida (SARMENTO, 1999, 

pp. 18-19).  

O Estado liberal metamorfoseou-se, deste modo, em Estado social compromissado não 

só com a liberdade, mas com o bem estar dos cidadãos, em conseqüência, as constituições 

tornaram-se mais ambiciosas e passaram a traçar metas e programas, revelando a substituição 

da constituição dirigente pela constituição garantia. 

Contudo, sufocado pelos efeitos das globalizações, sobretudo da econômica, e da sua 

transformação em corpo político obeso, burocrático, corrupto e inapto para desempenhar as 

suas funções essenciais e efetivar os direitos de natureza transindividual, o Estado resignou-se 

ao esfacelamento patrocinado, principalmente, pelos organismos financeiros internacionais e 

pelas empresas transnacionais e nações hegemônicas, processo no qual a constituição tende a 

perder a sua centralidade no processo de regulação da vida social. 

A queda do padrão comunista do bloco soviético acelerou o processo de mutação 

econômica, impulsionando o ressurgimento da ideologia do ‘laissez-faire’ absoluto, baseada 

no argumento de que a total liberdade de mercado conduziria à liberdade política e à 

confirmação dos regimes democráticos. Marchou a humanidade rumo à aceitação de regimes 

limitadores das liberdades civis e políticas, até mesmo das garantias de mercado e das 

conquistas trabalhistas e previdenciárias, sob o pálio do conclamado desenvolvimento 



econômico. A noção de Estado-providência, de grande contribuição para a efetivação dos 

direitos fundamentais, quedou eleita a grande vilã da competitividade. 

O Estado social, outrora liberal, alicerçado na Constituição apontada como dirigente, 

assiste perplexo à falência das suas instituições motivada pela persistência de crises 

financeiras, inflação, desemprego, recessão, déficit orçamentário e dívida externa, cujo 

combate se torna cada dia mais árido, graças à internacionalização da economia e à 

transnacionalização da lógica do consumismo. 

Como ramo do ordenamento mais afetado, o Direito Constitucional sofre com o 

aparecimento de novas teorias críticas, tecidas a partir das perplexidades emergentes, que ora 

denotam um hipotético término de um período áureo do Estado de Direito Democrático 

Constitucional, ora o início de uma nova era normativa engendrada em realidades políticas 

amplas e em circunstâncias econômicas globalizantes. 

A crescente perda da titularidade pelo Estado da capacidade de produzir normas, 

ocasionada pela subtração do seu poder de tornar eficazes as garantias fundamentais, tem 

provocado a descrença no poder emancipador da razão e do direito, e no monopólio estatal de 

uso legítimo da força, a conversão do direito internacional em fonte de direitos subjetivos 

individuais, a desnacionalização da tutela dos direitos humanos, e a consolidação de um 

direito paralelo criado pela empresas transnacionais e conjugado num sistema policêntrico 

assentado na idéia de auto-regulação e de resolução consensual dos conflitos.  

Essas novas tendências ideológicas manipulam a ordem mundial e costuram um cenário 

econômico capitalista neoliberal, redutor do espaço do Estado-nação e deflagrador de 

modificações substanciais nas prerrogativas fundamentais dos cidadãos, geralmente 

associadas à transnacionalização das relações econômicas, sociais, políticas e jurídicas.  

Conquanto a negação de direitos afetos ao pleno exercício da cidadania coloque em 

evidência uma ‘crise mundial’ (VIEIRA, 1997, p. 104), o processo histórico de 



internacionalização dos direitos humanos fundamentais, via enxertos constitucionais, tem sido 

apontado como etapa essencial à formatação de um sistema jurídico global destinado a 

disciplinar as relações entre os Estados, e entre estes e os cidadãos. 

A instituição de um direito constitucional internacional como mecanismo de adaptação 

da ordem constitucional interna ao sistema jurídico supranacional (MELLO, 2000, p. 32), 

aparece como resultado da necessidade de fixação de um patamar jurídico internacional 

comum, que garanta condições mínimas para existência humana no mundo globalizado, 

permitindo a identificação, no rol dos direitos fundamentais, de uma classe de direitos globais 

(WEIS, 1999, p. 62), aptos para protegerem interesses que ultrapassam a órbita individual.   

O surgimento de novas formas de poder, desterritorializadas, autônomas e 

transnacionais, causou o enfraquecimento, no âmbito interno dos Estados, do princípio da 

soberania, debilitando as instituições concebidas para viabilizar a operacionalidade dos 

direitos fundamentais, e favorecendo o aparecimento de formas não oficiais de composição de 

conflitos.  

Diante dessa nova perspectiva, o Estado-nação, sob a ameaça de não sobreviver ou de 

ficar à margem da economia globalizada, é induzido a reelaborar sua política legislativa, 

reestruturar o seu direito positivo e reedificar a competência dos seus órgãos jurisdicionais. 

Além disso, o deslocamento da soberania para entidades supranacionais, a inviabilização do 

seu pleno exercício na órbita doméstica dos Estados, e o enfraquecimento dos direitos 

constitucionalmente assegurados têm causado um maior distanciamento entre as novas classes 

sociais, na mesma proporção que os direitos ou garantias fundamentais são negados ou 

excluídos das relações sociais e econômicas (CAVALCANTI, 2003, p. 142).  

A diluição dos laços sociais e da identidade cultural decorrente da inoperância do 

Estado em patrocinar a efetivação dos direitos constitucionais dos seus cidadãos, tende a 

aniquilar o sentimento unitário de nação organizada, e a favorecer o aparecimento de 



subgrupos sociais formados a partir de parâmetros discriminatórios. O ‘direito à diferença’ 

passa a ser o baluarte da mascarada luta de classes e a oferecer suporte aos fundamentalismos. 

 

5.7. Do Integracionismo Comunitário. 

 

Os homens “sempre sonharam com uma sociedade plenamente integrada, em que cada 

qual se expandiria totalmente sem antagonismos nem conflitos, em que cada indivíduo se 

fundiria na comunhão do grupo sem alienar sua personalidade” (DUVERGER, 1968, p. 339). 

Com esta prédica o eminente pensador identifica, ao analisar a temática do desenvolvimento 

da luta e da integração nas sociedades, o mito, e descortina, em seu tempo, o que, na 

contemporaneidade, tomou ares de realidade, ou seja, a integração como processo histórico 

unificador de homens, de Estados, de comunidades, que, ao lado da superação solidária das 

divergências, suprime antagonismos e controla os conflitos essenciais à materialização do 

congresso integrativo, graças à intermediação política de um poder que ‘centraliza, 

monopoliza, legaliza e organiza’ os mecanismos de contensão da violência, é vinculado e 

serve à tendência ideológica dominante, e revela-se comprometido com a debelação dos 

embates a partir da composição ou ajuste dos interesses em jogo. 

É a persistência de antagonismos contidos que permite a cada envolvido no processo 

‘conhecer o outro’ e com ele firmar laços de interdependência, possibilitando a conformação 

de um ambiente de trocas recíprocas que reflita a plenificação dos interesses e das 

necessidades partilhadas mediante a eliminação dos particularismos momentâneos e futuros. 

A grande contingência desse ritual, pontificada sobretudo nas teorias marxistas, está na 

entronização do órgão executor do poder como legitimado para manipulá-lo a fim de interferir 

na luta de classes, de acordo com a ideologia e em favor da categoria dominante. Na versão 

marxista, o detentor da potestade no sistema capitalista, não passa de mero instrumento da 



burguesia para assegurar a consecução das suas pretensões e garantir a subsistência do regime 

de dominação e exploração. A quebra revolucionária consistiria especificamente na tomada 

do poder pelo proletariado com o objetivo de utilizá-lo no interesse dos homens, aniquilando 

todas as formas de dominação, exploração e opressão. 

Ao manusearem o poder, os executores não resistem à tentação de desviá-lo em proveito 

das pretensões individuais ou particularizadas, para conferir ao exercício certo grau de 

legitimidade fazem uso de todos os expedientes necessários para identificá-lo com os 

interesses gerais. 

Na integração política o poder nunca é colocado exclusivamente a serviço da sociedade 

e da consecução dos interesses comuns, até mesmo porque a subsistência de antagonismos é 

imanente ao processo, por outro lado, no integracionismo econômico, o desenvolvimento e o 

progresso tecnológico são eleitos como redutores das tensões e facilitadores da extinção das 

lutas exploratórias entre os congregados. Dependendo do grau de abertura a novas 

experiências, a mutabilidade do exercício do poder aparece como mecanismo de manutenção 

de privilégios e desigualdades, ou como fator de diminuição das incompatibilidades e do 

conseqüente incremento do consenso. 

Apesar desses desequilíbrios, a crença na plena integração das sociedades não se diluiu 

no tempo. Contrariamente ao que se possa supor, os fenômenos globais que conduziram a 

humanidade ao progresso tecnológico e produtivo que consolidou o capitalismo como opção 

‘democrática’, revelaram o ideário de uma comunidade unificada com base no consumo, onde 

todas as necessidades dos seus membros possam ser satisfeitas em razão da ‘abundância’ dos 

bens economicamente mensuráveis.  

Persiste, contudo, a possibilidade de insatisfação nas esferas não tangenciadas pelas 

lutas consumeristas em torno de bens econômicos, devido às discrepâncias relativas aos 

aspectos ideológicos, culturais, religiosos e particulares que não se desdobram em 



conseqüências efetivamente patrimoniais. Apesar dessas circunstâncias, o próprio capitalismo 

aparece em algumas ocasiões como óbice à integração dado à natureza individualista e 

egoística que impregna os seus interesses e conflitos. 

Ao lado da solução das contingências internas, o movimento de integração econômica 

também tem reclamado a implantação de um novo modelo de sociedade alicerçado na 

liberdade de circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, e na coordenação das políticas 

econômicas dos parceiros, mediante a instituição de um sistema normativo original e 

supranacional apto para ser incorporado aos ordenamentos jurídicos estatais. 

A considerável expansão do comércio intrafirmas acarretou sensível desgaste no modelo 

de centralidade e exclusividade do direito positivo nacional, geralmente formatado como 

ordenamento lógico, coerente e desprovido de ambigüidades ou antinomias, submetendo-o ao 

constante desafio patrocinado por regras e procedimentos forjados no sistema econômico 

mundial, com base em processos dotados de lógicas diferenciadas que provocam, na esfera 

interna das nações, o nascimento de órgãos judicias não-profissionais, especializados em 

conciliações e arbitragens, e na área externa, a diversificação de foros para julgamento e 

negociação, bem como de instituições destinadas a normatizar as atividades econômicas. 

Além do processo de integração comunitária, as mudanças das concepções econômicas, 

políticas e jurídicas, e seus reflexos na persecução da efetividade das prerrogativas 

constitucionais têm desvendado um novo modelo global de convivência, do qual dimanam 

freqüentes choques entre a legislação interna dos Estados e os documentos internacionais, a 

transnacionalização das práticas mercantis e econômicas e a crise do Estado-nação.  

A acomodação desse novo sistema mundial atinge, substancialmente, o campo jurídico 

internacional ao intensificar as divergências entre normas e sujeitos de Direito Internacional 

Público, conduzindo ao questionamento sobre a operacionalidade dos meios de 

regulamentação ao expor a suscetibilidade do princípio da universalidade do direito e dos 



valores que ele representa, ao denotar que o Direito Constitucional se sujeita à concorrência 

de um ordenamento internacional que busca, a passos lagos, estabelecer uma nova ordem 

normativa que supere a mera coordenação das relações de poder entre Estados soberanos e, ao 

impor sério debate crítico acerca da validade dos paradigmas constitucionais tradicionais. 

Essa visão tem favorecido a querela em torno da consolidação das idéias daqueles que 

professam a formação de uma sociedade humana global fundada no contexto comunitário 

constitucional europeu. 

A despeito do entendimento daqueles que não enxergam na formação de blocos 

econômicos regionais prenúncios de um mundo sem fronteiras, mas, a constituição de 

“mercados regionais cativos, mais amplos e fortemente protegidos por trustes e cartéis das 

três maiores economias do planeta” (SOUZA, 1998, p. 56), a importância da cooperação 

internacional na oferta de respostas efetivas aos desafios de natureza econômica e jurídica 

emergentes da crescente interdependência dos Estados, não pode ser descartada da 

identificação dos fatores que impulsionaram os processos regionais de integração, 

transformando-os no fenômeno central das relações internacionais, com afetação concreta nos 

sistemas político-constitucionais dos Estados envolvidos, cuja maioria compreende as formas 

associativas supranacionais como mecanismos de afirmação no contexto internacional, ainda 

que à custa da negação das tradições culturais e jurídicas internas. 

A colaboração entre Estados, institucionalizada com o aparecimento das organizações 

supranacionais, apesar de ter provocado a mutação dos conceitos de coexistência e 

cooperação, persiste como elemento de inserção das nações “em um meio social coletivo – a 

‘Comunidade ou Sociedade Internacional”, e de legitimação das limitações por ela impostadas 

(ACCIOLY, 2003, p. 13). 

Na Europa, além dos fatores históricos, o processo de integração econômica cooperativa 

foi influenciado pelas soluções americanas, esculpidas no Plano Marshall para a reconstrução 



das regiões devastadas pelo Segundo Grande Conflito Mundial, com a intenção de promover a 

interligação econômica dos países beneficiados com os Estados Unidos.  

Sem embargo das exigências decorrentes da necessária superação das divergências 

políticas e ideológicas que permeavam o período da ‘guerra fria’, e da subsistência de 

questões cruciais como a integração militar e o rearmamento da Alemanha, que suscitavam 

reservas por parte dos países envolvidos (LYRA, 1978, p. 22), a maioria dos países de 

orientação capitalista incrustados no Continente, com exceção da União Soviética e das 

Nações assentadas na Europa Oriental, aderiram ao plano de assistência, para operacionalizá-

lo instituíram a Organização Européia para Cooperação Econômica (OCDE), com o objetivo 

de favorecer o desenvolvimento das regiões atingidas, mediante a liberação do intercâmbio 

mercantil. 

A despeito dos óbices políticos que os impediam de seguir o modelo ocidental, os países 

da Europa Oriental intentaram inaugurar um processo cooperativo dando início à implantação 

de um plano integrativo com características específicas, díspares das evidenciadas no lado 

ocidental do continente. 

O arquétipo ocidental, fundado no livre comércio, encontrou dificuldades para atender 

as exigências da realidade econômica da época, sendo elaborado, por proposta da França, um 

modelo mais abrangente, baseado no controle do processo produtivo dos Estados da 

comunidade, que foi recepcionado por uma parcela dos países, os quais formaram uma 

integração sub-regional denominada Comunidade Européia do Carvão e do Aço (CECA), 

com objetivo de instituir órgãos comunitários capacitados para adotarem políticas comuns 

relativas ao livre comércio do carvão e do aço, inclusive com poderes interventivos visando 

impedir práticas protecionistas por parte dos Estados. 

A instituição de uma estrutura orgânica plural, integrada por uma Alta Autoridade, um 

Conselho de Ministros, uma Assembléia e uma Corte de Justiça dotada de poderes decisórios 



efetivos e vinculantes para os Estados-membros e empresas privadas locais, constituiu grande 

inovação paradigmática. 

Embora as tentativas de integração em outras áreas tenham sido freqüentes, as propostas 

de constituição de um mercado comum mais alargado preponderaram, vindo a ensejar o 

surgimento da Comunidade Econômica Européia (CEE) e da Comunidade Européia de 

Energia Atômica (CEEA), com grades institucionais similares a da CECA. Outros tratados 

foram firmados com a finalidade de estenderem as políticas comuns para o plano da 

agricultura, dos transportes e da concorrência. 

A União Européia aparece como resultado da intensificação e aproximação desses 

modelos “inspirados respectivamente no livre comércio e na planificação econômica”, e na 

“necessidade de um aprofundamento da política regional com vistas a um desenvolvimento da 

economia comunitária” (POCAR, 1984, p. 15-16). 

O panorama que se descortina no palco internacional e o caráter político do Direito 

Constitucional impulsionaram a materialização das pretensões de instituição de um Direito 

Constitucional Comum Europeu alicerçado na idéia de transformação do Estado nacional em 

‘Estado cooperativo constitucional’, caracterizado pela substituição da soberania por 

princípios jurídicos comuns (BARACHO, 2001, p. 31), perspectiva na qual, tanto o Direito 

Europeu como a legislação nacional dos integrantes da comunidade encontram no Direito 

Constitucional Comum Europeu o denominador comum (VIEIRA.Org., 2004, p. 57). 

O processo de consolidação do Direito Comunitário Europeu tem evidenciado que o 

respeito à supremacia do direito comunitário requer a cooperação do Juiz nacional no repúdio 

à aplicação das normas internas contrárias às disposições comunitárias. Com o objetivo de 

solidificar essa tendência, instituiu-se no Tratado da CE o sistema de reenvio, de forma a 

facultar ao Magistrado nacional o exercício da prerrogativa de suspender a instância e 

submeter questão litigiosa sob sua jurisdição ao TJCE para que declare a interpretação que 



confere à norma, ou se pronuncie sobre a validade do ato impugnado. Nesse sistema, a 

autonomia do direito comunitário é também consagrada a partir do desenvolvimento de 

atividades de coordenação e cooperação entre o TJCE e os Juízes Nacionais. (LOBO, 1997, p. 

12). 

O processo de integração na América do Sul, mesmo não tendo amadurecido a ponto de 

estatuir o primado do Direito Comunitário regional, seguiu determinantes assemelhadas 

àquelas que influenciaram a formação da União Européia, dentre as quais se destacam os 

indutores culturais, geográficos e econômicos, visíveis na identidade lingüística, religiosa, e 

de hábitos sociais e políticos.  

Vários foram os ensaios de experiência integrativa no cenário sul-americano, entre eles 

destacaram-se a ALALC, o Pacto Andino e a ALADI, a partir da qual se formatou o Mercado 

Comum do Sul, com a assinatura do Tratado de Assunção, de natureza eminentemente 

econômica, que, embora tenha apresentado como escopo a integração econômica, não foi 

dotado de elementos suficientemente capazes de perfilhar um mercado comum (CAMPELLO, 

2001, p. 281). 

Em verdade, o corpo normativo do MERCOSUL, tecnicamente, não se enquadra na 

moldura do que se convencionou denominar de Direito Comunitário devido à inexistência de 

superioridade hierárquica, de recepção automática pelos sistemas jurídicos dos Estados 

membros, e de auto-aplicabilidade. O mesmo não pode ser afirmado com relação ao conjunto 

de normas da União Européia porque, além de disciplinar as relações emergentes da 

integração mediante a incidência de regras de caráter supranacional estipulativas de 

atribuições, direitos e deveres, “tem aplicação direta e automática em todos os Estados da 

Comunidade independentemente de mecanismos internos de recepção e se aplica em 

detrimento do direito interno” (RODRIGUES, 2003, p. 48). 



A associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) já expressava a 

necessidade do aumento dos mercados como requisito indispensável ao crescimento 

econômico regional (ZÁITSEV, 1986, p. 40), mas, malgrado o evidente objetivo de promover 

o desenvolvimento regional, as políticas adotadas, antes de amenizarem as graves 

discrepâncias entre as nações envolvidas, acabaram por agravar as diferenças, favorecendo os 

países mais fortes e inviabilizando o modelo arrimado, exclusivamente, no livre comércio. 

Na tentativa de revigorar o projeto, a celebração de tratados para instituir organismos 

sub-regionais tornou-se a alternativa palpável, revelaram-se importantes o Pacto Andino, o 

Mercado Comum Centro-Americano, a Comunidade do Caribe, o Pacto Amazônico e o 

Tratado da Bacia do Prata, como mecanismos de criação de zonas de livre comércio 

inclinadas à ‘planificação econômica e ao desenvolvimento industrial comum’. 

A substituição da ALALC pela Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), 

em 1980, configurou passo importante para adequar o sistema cooperativo regional às novas 

tendências internacionais, e para consolidar um modelo favorável ao desenvolvimento 

econômico das nações mais fragilizadas, ante a “necessidade de unir forças frente a desafios 

comuns tais como frete, energia nuclear, dívida externa, fontes de financiamento e condições 

de comércio transnacionais” (ALEIXO, 1984, p. 27).  

Objetivando a integração da América Latina por intermédio da promoção do 

desenvolvimento e da modernização científica, tecnológica e econômica, o Mercosul funda-se 

na reciprocidade de direitos e obrigações de índole macroeconômica.  Ultrapassada a fase de 

transição em que foram criadas instituições distintas, como o Conselho do Mercado Comum 

destinado à gerência política e o Grupo de Mercado Comum incumbido da execução do 

tratado, formalizou-se o Protocolo Adicional ao Tratado de Assunção estatuindo sobre a 

estrutura institucional do Mercosul, denominado Protocolo de Ouro Preto, que lhe conferiu 

personalidade jurídica de direito internacional (HUSEK, 1995, p. 134-135).  



Nesse documento foi pactuada a manutenção dos antigos órgãos gestores e a 

incorporação da Comissão de Comércio do Mercosul, da Comissão Parlamentar Conjunta e 

do Fórum Consultivo Econômico e Social, estrutura que denotou a visão intergovernamental 

abraçada, em oposição ao modelo recepcionado pelas Comunidades Européias, outro fator 

que tem dificultado o reconhecimento e a efetivação do Direito Comunitário regional, no 

‘cone sul’, é a ausência de um Órgão Jurisdicional autônomo, habilitado para dirimir 

contendas e aplicar as normas supranacionais. 

Aliás, a resistência à idéia de que o primado essencial, absoluto e incondicional do 

Direito Comunitário deriva da força vinculante dos Tratados e constitui pressuposto de 

existência de uma ordem jurídica das comunidades, concebida como conjunto organizado e 

estruturado de normas jurídicas formatadas, interpretadas e aplicadas via procedimentos 

próprios, não raro, diversos do modelo recepcionado pelos ordenamentos internos, tem 

encontrado fortes adeptos nos regimes dissonantes do arquétipo propalado pela União 

Européia.  

Na realidade européia, além da autonomia leginferante, o ordenamento comunitário 

detem um poder específico de penetração nos ordenamentos internos dos Estados-membros, 

evidenciado pelos princípios da aplicabilidade imediata e do efeito direto. O primeiro confere 

à norma comunitária o estatuto de direito positivo na ordem jurídica interna, com força 

obrigatória para os órgãos jurisdicionais, dispensando qualquer procedimento de recepção, o 

segundo reflete a aptidão do Direito Comunitário de gerar direitos e obrigações na órbita 

jurídica dos indivíduos, legitimando a participação dos cidadãos europeus no funcionamento 

da comunidade por intermédio do Parlamento Europeu ou do Comitê Econômico Social 

(LOBO, 1997, p. 12-14). É peculiar “na ordem jurídica européia uma separação insuficiente 

de poderes nos processos legislativos e uma certa falta de transparência na publicidade das 

normas” (LITSCHER, 1999, p. 65) . 



Diversamente do Mercosul, a unidade européia representa o resultado de antigos anseios 

comunitários da região, concretizada após a segunda guerra mundial, quando os Estados 

europeus ocidentais elegeram a via cooperativa e de integração econômica, visando 

solucionar os problemas agravados pelo conflito, sobretudo, o crescimento das “incertezas 

geopolíticas, energéticas, industriais, tecnológicas e alimentares” (GODET & RUYSSEN, 

1980, p. 149).  

Duas são as táticas de funcionamento desenvolvidas pela União Européia, “a estratégia 

de integração se desenvolve especialmente na área econômica e segundo uma lógica federal, 

enquanto a estratégia de cooperação se aplica, sobretudo, em matéria política e segundo uma 

lógica confederal” (MEDEIROS, 2003, p. 134). 

A unificação, em análise mais ponderada, tem traduzido um quadro de mitigação das 

soberanias dos Estados que concordaram em integrar o processo, na esperança de construir 

um ente forte baseado no constitucionalismo federalista norte-americano (VIEIRA, Org., 

2004, p. 58), consubstanciando um conglomerado de organismos que se articulam 

harmonicamente com o fito de estabelecer, no âmbito da Comunidade Européia de Estados, 

laços de integração e cooperação econômica, política e social. 

Institucionalizaram-se esforços cooperativos no âmbito da defesa, da política e da 

economia, no plano político foi idealizado o Conselho Europeu, no da defesa, a OTAN e a 

UEO, e no âmbito econômico destacou-se a EFTA (BATISTA, 1998, p. 109). Essa estrutura e 

o seu funcionamento transformaram-se em modelos para outros conjuntos regionais, e 

quedaram por consolidar estratégias de integração especialmente voltadas para o lado 

econômico, que trilham a lógica federativa, e por revelar mecanismos de cooperação, 

notadamente política, que seguem a lógica confederativa (CAVALCANTI, Org., 2003, p. 

133).  



A União Européia consubstancia de tal modo, um processo histórico edificado a partir 

de tratados internacionais, que culmina com a idealização de uma Constituição Comunitária 

apta para ditar as bases de uma comunidade confederada, fornecendo-lhe condições de 

competitividade em um mundo permeado pela internacionalização da economia, isso porque, 

razões de ordem econômica figuram como determinantes da integração, a ponto de o 

alargamento da comunidade, causada pela inevitável reunião das políticas sociais e de defesa, 

também ter evidenciado a necessidade da inserção de mecanismos gestores com atribuições e 

âmbitos de atuação renovados, que findaram por acarretar a unificação da gerência, num 

Banco Central Europeu, dos programas de execução das políticas monetárias e econômicas 

comuns. 

Contudo, a consolidação do processo de integração só restou aperfeiçoada com o 

fortalecimento do Parlamento Europeu e a conseqüente positivação do corolário da 

subsidiariedade da legislação comunitária, aliás, este órgão tem reforçado a sua participação 

no processo decisório, atualmente é competente, inclusive para “aprovar a nomeação do 

Presidente e demais membros da Comissão e não apenas a dar seu parecer” (PALMA, 2003, 

p. 120).  

Conquanto seja possível demonstrar que a idéia de sistematização e codificação das 

relações internacionais encontra arrimo tanto na legislação da União Européia, como na do 

Mercosul, erigidos que foram a grandes modelos de reorganização da sociedade internacional 

(BARACHO, 2001, p. 29), é a realidade comunitária constitucional européia que mais 

modificações substanciais tem sofrido para favorecer a convivência dos diversos sistemas 

jurídicos em cena.  

As Comunidades Européias (do Carvão e do Aço, da Energia Atômica e a antiga 

Comunidade Econômica Européia) foram dotadas de poderes reais pelos seus instituidores, os 

quais, ao abdicaram de parcelas das suas soberanias, criaram um corpo normativo próprio 



aplicável aos Estados-membros e aos seus cidadãos, e manejável de forma autônoma pelo 

Tribunal de Justiça Comunitário e pelo Parlamento Europeu, órgãos incumbidos do controle 

do conjunto institucional da União (CAMPELLO, 2001, p. 111).  

A Corte de Justiça também promove o controle da conformidade dos atos praticados 

pelos organismos governamentais com os dispositivos internacionais e comunitários, 

estabelecendo qual o sentido e o alcance das suas regras constitucionais (CHRISTIANOS, 

1997, p. 8). No exercício das suas competências sempre manipulou o tratado como Carta 

Constitucional da Comunidade, assemelhando-o a uma Constituição, tanto é que jamais o 

interpretou conforme as normas de hermenêutica dos tratados internacionais, previstas no 

artigo 31 e seguintes da Convenção de Viena de 1969 sobre o direito dos tratados. Essa 

função ganhou reforço com o inovador projeto de Constituição Européia, recusado por alguns 

dos integrantes da Comunidade (BATISTA, 1998, p. 47). 

Embora teoricamente se possa afirmar que não existe órgão de controle da Corte de 

Justiça, na prática, duas circunstâncias fundamentais servem para tal fim, a primeira deflui do 

artigo 164 do TCE, do qual radica a idéia de que a competência da Corte é jurisdicional e, 

portanto, ao exercê-la não pode legislar, a segunda decorre do fato de não ser a Corte um ente 

isolado, a sua autoridade reside na aceitação dos seus acórdãos pelos Estados-membros, pelas 

jurisdições nacionais, pela doutrina e pelas demais Instituições. 

A possibilidade de formatação de uma Constituição Européia revela a intenção de se 

adotar um novo modelo de federalismo, dito assimétrico. O texto constitucional elaborado 

institui a União Européia, dando-lhe personalidade jurídica própria, valores e objetivos 

específicos, competências exclusivas, inclusive para coordenar as políticas econômicas dos 

Estados-membros e para definir política de defesa comum. Elenca os princípios fundamentais 

e os instrumentos jurídicos e políticos comuns, além de incorporar o teor de documentos 

anteriormente elaborados como a Carta Européia dos Direitos Fundamentais. 



5.8. Do Constitucionalismo Comunitário. 

 

A União Européia foi idealizada como uma ordem política autônoma desprovida de 

base social unificada, dotada de um sistema jurídico supranacional. O seu poder de fato tem 

afetação intergovernamental e é exercido de forma a suplantar as opções nacionalizadas, o 

que suscita ‘problemas democráticos’ relevantes, principalmente no que tange à ‘falta de 

transparência’ das decisões políticas tomadas pelo Conselho, e de um sistema partidário 

representativo habilitado para atuar no âmbito do governo e das instituições políticas.  

Os novos padrões de legitimidade jurídica e política, caracterizados pela limitação da 

representação política soberana dos Estados-membros, inauguraram um modelo jurídico e 

constitucional que discrepa dos paradigmas dominantes (TOSTES, 2004, p. 73), 

acompanhando a tônica das reivindicações pelo estabelecimento de ‘marcos éticos’ distintos e 

a instituição de direitos diferenciados. 

Os avanços das idéias de universalização dos Direitos Fundamentais e dos mecanismos 

instituídos com o intuito de efetivá-los, ao lado da possibilidade de formatação de uma 

Constituição Comunitária, de caráter supranacional, ensejaram o florescimento de novas 

discussões, principalmente, no que tange à influência do constitucionalismo norte-americano 

na elaboração do seu Texto, ao problema da representatividade dos cidadãos europeus, e à 

estrutura organizacional dos poderes no âmbito da União Européia.  

 À semelhança do que ocorreu com a Constituição Americana, a Carta-Tratado da União 

Européia carece de uma doutrina precedente (VIEIRA, org., 2004, p. 12), e tende a se sujeitar 

à superposição da Constituição material por força do exercício da jurisdição constitucional 

garantista, comumente direcionada aos reclamos sociais internos e externos, à assimilação de 

direitos, princípios e valores não positivados, e à ‘progressiva constitucionalização’ de normas 

infraconstitucionais. 



Paralelamente a essa perspectiva, o ativismo judicial e a atitude ideológica e política dos 

Juízes, quando do manejo hermenêutico das normas constitucionais comunitárias, constituem 

os motivos primordiais de preocupação, mormente porque, em tempo de acirramento da 

globalização neoliberal capitalista, persiste o receio de solidificação de um ativismo 

conservador que pretenda conferir ao texto constitucional sentido exclusivamente econômico 

manipulável com a finalidade de manter o livre mercado. 

Ao lado das construções jurisprudenciais que seguem essa natureza, tendências outras 

aparecem direcionadas ora para a defesa de uma interpretação vinculada à garantia dos 

direitos dos mais desafortunados, ora para o reconhecimento de uma hermenêutica contra-

majoritária, como via assecuratória da participação atuante das minorias nos processos 

democráticos, ora para identificação, na atividade jurisdicional, de um elemento político 

criador, com objetivo precípuo de proteger ao máximo os direitos humanos. 

Quando nos voltamos para a realidade desenhada no projeto de Constituição Européia, 

constatam-se, no tocante às prerrogativas fundamentais, dificuldades concretas em edificar 

um texto uniforme devido ao pluralismo social e à diversidade histórico-cultural, fatores que 

abalam os esforços de manutenção da democracia e tornam volúveis os instrumentos 

garantistas. Ressurgem, com particular intensidade, concepções antes desprezadas, algumas 

com novas roupagens, que buscam remodelar o exercício da soberania, dos direitos humanos, 

da democracia e da cidadania, objetivando adequá-los aos escopos econômicos erigidos como 

sustentáculos comunitários.  

Há quem professe que a existência de um déficit democrático na União Européia 

descaracteriza o Texto Comunitário como Constituição, nos moldes tradicionais. Fala-se que a 

Constituição alicerça juridicamente o Estado, mas são os tratados que fornecem arrimo às 

Instituições Internacionais, e, embora a União Européia não possa ser incluída neste rol, por 

deter disponibilidade sobre parcela da soberania dos Estados-membros, é inviável atribuir 



legitimidade popular ao poder que dela dimana, sobretudo, porque o Parlamento Europeu foi 

instituído como mero detentor da prerrogativa específica de vetar. Deste modo, carente de 

substrato social e de capacidade para tornar jurídico o exercício do poder, não se poderia 

conferir ao Tratado Constitutivo o caráter de Constituição. 

  Esse posicionamento é relativizado por questões de ordem prática, a um, porque é 

inegável a concorrência das vontades das populações dos Estados envolvidos na instituição da 

União Européia, e, a dois, porque os fins que a impulsionaram suplantam meras pretensões 

individuais dos Estados nacionais. É que, os fatores históricos e econômicos globais que 

encetaram o processo de integração na Europa reportam-se à necessidade de sobrevivência 

dos Estados às metamorfoses internacionais, circunstância que facilitou a redução das 

diferenças e das resistências à aproximação dos povos, mediante rompimento de barreiras 

culturais e comunicativas. 

Apesar da densa história constitucional e do alto grau de desenvolvimento das Cartas 

Constitucionais dos Estados da Comunidade, é indiscutível que o Tratado da União Européia 

foi tecido a partir da atribuição de um status comum a valores como a liberdade, a 

democracia, o Estado de Direito e a observância aos Direitos Humanos, abrindo espaço para 

um projeto unificador, que culminou com a instalação da Convenção Européia, integrada por 

representantes dos Estados-membros, e dotada de poder constituinte originário apto para 

concretizar a elaboração de um Texto Constitucional comum. 

Distanciando-se, no aspecto formal, do enfoque prioritário aos Direitos Fundamentais, 

comum no arcabouço das Constituições contemporâneas, o Texto Comunitário enfatiza o 

aspecto estrutural, organizacional, supranacional e assimétrico da União Européia. Está 

edificado em cinco momentos: o preambular, que contém os elementos fundantes da união, 

indicativos da identidade européia, e os objetivos primordiais que a orientam, sintetizando 



como valores ideológicos alicerçadores da União a igualdade, a liberdade, a democracia e o 

respeito à diversidade e aos direitos dos seus habitantes. 

O momento estrutural fixa o arranjo orgânico do texto, confere existência jurídica à 

União elencando o estatuto dos direitos fundamentais e das prerrogativas correlatas à 

cidadania, especificando órgãos e competências para definição e gerência das políticas 

econômicas e de defesa, estatui os princípios básicos indispensáveis à administração e à 

sobrevivência da União, e os requisitos, procedimentos e condições de adesão, exclusão e 

retirada dos Estados-membros. As demais partes incorporam os disciplinamentos da Carta 

Européia dos Direitos Fundamentais, as regras de regularidade das políticas e das ações da 

União Européia, e as disposições gerais imprescindíveis à acomodação do texto. 

Instituindo a União Européia, o Documento Constitucional a evidencia como resultado 

da vontade dos cidadãos e dos Estados da Europa, e como ente supranacional, coordenador 

das políticas necessárias à consecução dos objetivos comunitários, vinculado aos valores 

edificados com base no respeito à dignidade humana, à liberdade, à democracia, à igualdade, 

ao Estado de direito e à observância aos direitos humanos, numa sociedade plural, tolerante, 

justa, solidária e isonômica.  

Positivando o caráter funcional, econômico e mercadológico da integração, a Carta, ao 

lado da promoção da paz e do bem-estar dos povos, identifica como finalidades primordiais 

da União a garantia da liberdade, da justiça, da segurança, da unidade de mercado e da livre 

concorrência, com o intuito de assegurar um crescimento econômico equilibrado e uma 

economia social de mercado competitiva que almeje o pleno emprego e o progresso social, 

ambiental, científico e tecnológico, e a torne apta para promover a proteção e a inclusão 

sociais, o repúdio às discriminações, a solidariedade entre as gerações, e a garantia dos 

direitos das crianças, observada a riqueza da diversidade cultural e lingüística dos povos. 



Esses objetivos assumem o caráter de meras intenções quando estendidos aos 

relacionamentos externos, diapasão no qual a União se compromete a contribuir para a paz, a 

segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito mútuo entre 

os povos, o comércio livre e eqüitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos 

humanos, em especial os das crianças.  

A liberdade de estabelecimento e circulação de pessoas, bens, serviços e capitais no 

território da União, e a vedação de atitudes discriminatórias fundadas na nacionalidade 

figuram como garantias fundamentais especiais, porque visualizados como essenciais à 

subsistência da comunidade. Da mesma forma é apresentada a obrigação da União de 

respeitar a identidade nacional dos Estados-Membros, incluindo as estruturas políticas e 

constitucionais fundamentais, a autonomia local e regional, e as funções desenvolvidas com o 

desígnio de garantir a integridade territorial, a manutenção da ordem pública e a salvaguarda 

da segurança interna.  

Em contrapartida, os Estados-Membros devem se abster de qualquer medida susceptível 

de pôr em risco a realização dos fins elencados na Constituição Européia. São reconhecidos, 

ainda, como Direitos Fundamentais, os consagrados na Convenção Européia para a Proteção 

dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, e os resultantes das tradições 

constitucionais comuns aos Estados-Membros.  

No referido texto, destaca-se o anseio das nações pela manutenção e compartilhamento 

da paz, a partir do reconhecimento da dignidade do ser humano, da liberdade, da igualdade, da 

solidariedade, da democracia, do Estado de Direito e do respeito pela diversidade das culturas 

e tradições dos povos da Europa, bem como da identidade nacional dos Estados-Membros, 

como corolários fundantes indivisíveis e universais da União. 

Como garantias fundamentais restaram recepcionadas o direito à dignidade, o direito à 

vida, o repúdio à pena de morte e às execuções, o respeito pela integridade física e mental do 



indivíduo (incluídas a proibição das práticas eugênicas, da utilização do corpo como fonte de 

lucro, e da clonagem reprodutiva dos seres humanos), a vedação da tortura e das penas 

desumanas ou degradantes, a proibição da escravidão, do trabalho forçado e do tráfico de 

seres humanos, o direito à liberdade e à segurança, o respeito pela vida privada e familiar e a 

inviolabilidade do domicílio e das comunicações, a proteção de dados de carácter pessoal, o 

direito de contrair casamento e de constituir família, a liberdade de pensamento e expressão, 

de consciência e de religião, a liberdade de reunião e de associação pacífica, a liberdade de 

acesso e expressão das artes e das ciências, o direito à educação, a liberdade profissional, o 

direito de exercer uma profissão livremente escolhida, a liberdade de empresa, o direito de 

propriedade, o direito de asilo, o direito à proteção em caso de afastamento, expulsão ou 

extradição, a igualdade perante a lei, a proibição de condutas discriminatórias em razão do 

sexo, raça, cor, origem étnica ou social, características genéticas, língua, religião ou 

convicções, opiniões, pertença a uma minoria nacional, riqueza, nascimento, deficiência, 

idade ou orientação sexual, o respeito à diversidade cultural, religiosa e lingüística, a 

igualdade entre homens e mulheres, a proteção ao bem-estar das crianças, os direitos das 

pessoas idosas a uma existência condigna e independente, e o direito dos deficientes à 

inclusão. 

Também quedaram projetados no rol dos direitos fundamentais da União Européia, a 

garantia de consulta e informação aos trabalhadores ou seus representantes, o direito de 

negociação e de propor ação coletiva, o direito de acesso aos serviços de emprego, a proteção 

em caso de despedimento sem justa causa, o direito a condições de trabalho justas e 

eqüitativas, a proibição do trabalho infantil e a proteção do trabalho juvenil, o direito de 

conciliar a vida familiar à profissional, o direito de acesso à prevenção em matéria de saúde, e 

de se beneficiar de cuidados médicos, o direito de acesso a serviços de interesse econômico 

geral, a proteção ao meio ambiente, a proteção aos consumidores, o direito de eleger e de ser 



eleito, o direito a uma boa administração (incluindo o de ser ouvido quando da prática de atos 

que lhe afetem desfavoravelmente, o de ter acesso aos processos nos quais figure como parte 

ou interessado, e aos fundamentos das decisões proferidas), o direito de acesso aos 

documentos das instituições, órgãos e agências da União, o direito de petição ao Provedor de 

Justiça Europeu em caso de má administração na atuação das instituições, órgãos ou agências 

da União (com exceção do Tribunal de Justiça Europeu e do Tribunal de Grande Instância no 

exercício das respectivas funções jurisdicionais), o direito de petição ao Parlamento Europeu, 

a liberdade de circulação e de permanência no território dos Estados-Membros, o direito à 

proteção por parte das autoridades diplomáticas e consulares de qualquer Estado-Membro, nas 

mesmas condições que os nacionais, o direito a ação judicial efetiva e ao julgamento 

imparcial, o direito à presunção de inocência, o direito à defesa, o direito de não ser 

condenado por uma ação ou por uma omissão que, no momento da sua prática, não constituía 

infração à luz do direito nacional ou do direito internacional, o direito de não ter contra si 

imposta pena mais grave do que a aplicável no momento em que a infração foi praticada, e o 

direito de não ser julgado ou punido penalmente mais de uma vez pelo mesmo delito. 

A repartição de Competências no âmbito da Constituição Européia é inovadora, além de 

ser fundada no compartilhamento de soberania, rege-se pelo princípio da atribuição, segundo 

o qual a União atua nos limites das competências que os Estados-membros lhe tenham 

atribuído na Constituição, pelo princípio da subsidiariedade, a teor do qual nas áreas que não 

sejam de competência a exclusiva da União, esta só pode intervir quando e na medida 

estabelecida pelo Estatuto Comunitário, e pelo princípio da proporcionalidade. 

Na hipótese de a Constituição atribuir à União competência exclusiva em determinada 

área, os comandos legislativos e demais atos praticados com base nessa prerrogativa são 

vinculativos, e os Estados-membros somente poderão deliberar sobre tais matérias quando 

especificamente habilitados pela União. Contudo, quando a competência for partilhada com 



os Estados, ambos terão o poder de legislar e de adotar atos juridicamente vinculativos, mas a 

competência dos Estados-membros será sempre residual, ou seja, só poderá ser exercida 

quando a União não tenha desempenhado as suas atribuições. 

Compete a União promover e assegurar a coordenação das políticas econômicas e de 

emprego dos Estados-membros, definir e implementar a política externa e de segurança 

comum, estabelecer, com exclusividade, regras de concorrência necessárias ao funcionamento 

do mercado interno, bem como normas alusivas à política monetária para os Estados-

Membros que tenham adotado o euro, à política comercial comum, à União aduaneira, e à 

conservação dos recursos biológicos do mar (no âmbito da política comum das pescas). 

Dispõe, ainda, de atribuição exclusiva para celebrar acordos internacionais quando tal 

capacidade esteja prevista num ato legislativo da União.  

A competência partilhada aplica-se nos domínios do mercado interno, do espaço, da 

liberdade, da segurança, da justiça, da agricultura, da pesca (salvo no que se refere à 

conservação dos recursos biológicos do mar), dos transportes, das redes transeuropéias, da 

energia, da política social, da coesão econômica, social e territorial, do meio ambiente, da 

defesa dos consumidores, e dos problemas comuns de segurança em matéria de saúde pública. 

No âmbito da investigação, do incremento tecnológico e do espaço, a competência é 

comum, assim como nos domínios da cooperação para o desenvolvimento e da ajuda 

humanitária. Há, ainda, previsão de incidência da cláusula de flexibilidade que permite a 

União implementar políticas comunitárias objetivando atingir um dos fins estabelecidos pela 

Constituição, mesmo que desprovida de poderes para tanto, desde que o Conselho de 

Ministros, deliberando de forma unânime, mediante proposta da Comissão aprovada pelo 

Parlamento Europeu, autorize.  

A União é edificada sob um quadro institucional único, composto de cinco órgãos: o 

Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho de Ministros, a Comissão Européia e o 



Tribunal de Justiça. O Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros exercem as funções 

legislativa, orçamentária, consultiva e de controle político. O Parlamento é eleito por sufrágio 

universal direto, em escrutínio livre e secreto, pelos cidadãos europeus, para mandato de cinco 

anos. Ao Conselho Europeu, órgão composto pelos Chefes de Estado ou de Governo dos 

Estados-Membros, pelo Presidente da União e pelo Presidente da Comissão, compete definir 

as orientações e as prioridades políticas gerais da Comunidade. 

O Conselho de Ministros é integrado por um representante nomeado por cada Estado-

Membro, a nível ministerial para cada uma das suas formações, com poderes para vincular o 

respectivo Estado-Membro e exercer o direito de voto. Incumbe à Comissão Européia 

promover o interesse geral europeu, velar pela aplicação da Constituição, e pela efetivação 

das medidas adotadas pelas instituições, em atenção a dispositivo constitucional, fiscalizar a 

aplicação do Direito da União, sob o controle do Tribunal de Justiça, executar o orçamento e 

gerir os programas.  

A Justiça Européia, no formato idealizado, é composta pelo Tribunal de Justiça 

Europeu, pelo Tribunal de Grande Instância e pelos Tribunais Especializados, sendo 

responsável pela garantia da observância às normas constitucionais. O Tribunal de Justiça 

Europeu é integrado por um juiz de cada Estado-Membro assistido por Advogados-gerais. O 

Tribunal de Grande Instância é constituído, no mínimo, por um juiz de cada Estado-Membro, 

mas o número de juízes é fixado pelo Estatuto do Tribunal de Justiça. Ao Tribunal de Justiça 

compete julgar as ações interpostas por Estado-membro, instituição ou pessoa singular ou 

coletiva, e deliberar, com caráter prejudicial, a pedido dos órgãos jurisdicionais nacionais, 

sobre a interpretação do direito da União ou sobre a validade dos atos adotados pelas 

instituições. 

Trata-se, como se vê, de um projeto constitucional ambicioso que busca cimentar a idéia 

de superioridade da comunidade institucional européia, e edificar um novo constitucionalismo 



radicado na complexidade histórica do processo de reunião de nações, e em construções 

teóricas inusitadas que pretendem solidificar a idéia da viabilidade de um texto constitucional 

com nuances de tratado, originado de uma convenção constituinte, instituidor de um 

federalismo supranacional e de um modelo diferenciado de proteção às prerrogativas 

fundamentais do cidadão, baseado no respeito à diversidade (VIEIRA, Org., 2004, p. 169). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES CABÍVEIS. 

  

Finalizamos esta dissertação cultivando a esperança de termos conseguido concatenar, 

em um só texto, as nossas intranqüilidades, medos e perplexidades diante de um cenário 

mundial sufocante que nos aliena, nos doutrina e induz à falsa sensação do ‘fim da história’, e 

à imaginária certeza de que aos homens nada mais resta senão se submeterem aos desígnios 

do destino, maquiados como respostas aos desafios lançados pelo progresso tecnológico e 

pela intensificação do processo histórico de globalização econômica, cultural, política e 

jurídica, que torna efêmeros os cânones tradicionais do Direito Constitucional dos Estados, e 

evidencia uma realidade que marcha rumo à instituição de um ordenamento jurídico 

Comunitário Mundial indiferente aos conceitos de Estado-nação, de soberania e de Direitos 

Fundamentais, como edificados na modernidade. 

Apuramos como mito, como ficção travestida em verdade sagrada, a concepção do 

poder soberano. Visualizamos que em razão dessa sacralidade o ser humano se subordina às 

suas manifestações, transfiguradas em rituais, valores e regras de conduta, na crença de 

satisfazer os seus anseios de estabilidade e prosperidade, e de perpetuar valores absolutos e 

transcendentais que guiam e conferem significado à sua existência. 

Averiguamos que a doutrina do poder coloca-se como expressão da relação formal de 

comando-obediência que, para ser legitimada, pressupõe a concorrência da vontade dos seus 

destinatários, externada e formalizada em um pacto apto para conferir ao ordenamento o 

caráter da impessoalidade. 

Ponderamos que no tempo das revoluções o poder qualificado pela soberania foi 

impregnado da noção de representatividade, abrindo caminho à idealização do Estado 

Democrático de Direito, igualmente fundado na convenção constituinte que reatualiza a 

concepção contratual na qual o poder estatal é visto como manifestação da vontade geral, 



ainda que delegado para organismos institucionais legitimados e capacitados para gerirem o 

corpo político. Versão que, em nossos dias, encontra-se fragilizada devido à associação da 

representatividade à defesa de interesses corporativos particularizados. 

Constatamos que, enquanto formação política estruturada num ambiente social e 

econômico mutável e complexo, o Estado não resiste aos efeitos das contradições internas e 

das intervenções externas facilitadas pela interdependência econômica global. Questionado e 

exposto a desafios que se renovam numa velocidade que impressiona e assusta, dá-se conta da 

obsolescência da aparelhagem institucional originária, ideologicamente construída para 

responder satisfatoriamente a esses embates, e do seu declínio, revelado não apenas pela 

superação desse aparato instrumental edificado para operacionalizar o exercício do poder, 

como também, pela ruptura dos mecanismos teóricos idealizados e inventados para justificá-

lo. 

A coletividade se destaca como cenário suscetível às metamorfoses mundiais, cunhadas 

pelos avanços tecnológicos e pela virtualização das fronteiras, onde a reinvenção do ‘príncipe’ 

como concretizador da vontade comum que o legitima, num substrato que não mais comporta 

personificações individuais de poder, nem a sua corporificação em organismos de 

representatividade duvidosa, constitui um dos maiores desafios da contemporaneidade, e a 

fluidez das relações humanas e institucionais dilui as expressões volitivas da sociedade, num 

ambiente de aparência mitológica em que todos são convencidos a viverem ‘como se’ os 

Estados nacionais fossem capazes de conduzir os destinos das comunidades encarceradas nos 

seus territórios, e de se tornarem elementos essenciais no ‘jogo democrático’ de poder, cada 

vez mais privatizado. 

Desvenda-se, nesse palco, uma realidade onde as noções de soberania, de democracia, 

de partilha do poder e de representação, basilares para a sustentação do constitucionalismo 

hodierno, entram em crise. As pessoas abandonam as suas lutas e se aliam às formulas de 



progresso desenhadas pelas nações e entidades hegemônicas, permeadas pelo alijamento dos 

direitos sociais e trabalhistas e pelo acirramento dos processos de exclusão, impostos pela 

lógica capitalista.  

Nesse tabuleiro, o liberalismo renovado recrudesce a crítica às atividades interventivas 

do Estado, mas debela a luta pelo divórcio entre a estrutura econômica e os órgãos 

nacionalizados, ante a não percepção de outras entidades aptas para manipularem, 

eficazmente, no interior de cada país, a vontade coletiva no sentido de validar um sistema 

produtivo otimizado e célere, alicerçado na aceitação da idéia da inevitabilidade das 

desigualdades e de que o Estado é o único habilitado a garantir a plena fruição da liberdade, 

mesmo que para alcançar tal fim tenha que desprezar a preocupação com as gerações futuras. 

Divisamos que o fato de servir à consolidação do neoliberalismo não assegura ao Estado 

a certeza de livrar-se do ocaso, a crise de eficiência e de credibilidade que o acompanha é 

agravada pela entronização da mídia e dos organismos supranacionais, vistos como 

manipuladores sagazes da consciência coletiva, e hábeis manejadores do poder ideológico 

direcionado para submeter os poderes político e econômico aos fins neoliberais de extirpação 

das vontades políticas setoriais, de elevação do individualismo antidemocrático, e de 

propagação de um multiculturalismo mundial que possibilite a concepção de valores 

universais garantidores da desterritorialização do consumo e do capital, segundo padrões 

globais. 

Pontificamos que o Estado, na tentativa de se manter como lugar privilegiado na 

sociedade global, se desdobra para figurar como principal fator de contenção das ondas 

reacionárias internas aos efeitos dos processos de globalização, mascaradas na formação de 

grupos extremistas e nacionalistas que propagam políticas de exclusão, para tanto, se dispõe a 

renunciar da sua clássica e conveniente ‘neutralidade’ a fim de atuar, ativamente, na redução 



das desigualdades e na promoção interativa dos direitos universalizados, com o intuito de 

aliviar os efeitos da crise de valores decorrente do pluralismo desvendado pela globalização. 

Constatamos, ainda, que, a despeito dos seus esforços para se manter relevante na 

paisagem mundial, a falência das suas instituições, provocada, sobretudo, pela 

internacionalização da economia e pela transnacionalização da lógica do consumo, tem 

facilitado consolidação de novas formas de poder desterritorializadas e autônomas, e a 

materialização dos movimentos voltados para instituição de um Direito Constitucional 

Internacional como mecanismo de adaptação das ordens constitucionais internas ao sistema 

jurídico supranacional, e de regulação dos processos de integração regional e mundial. 

Concluímos, por fim, que o maior dilema do nosso tempo tem sido a incapacidade e a 

impotência da nossa geração em idealizar novos paradigmas aptos para substituírem o modelo 

estatal herdado da modernidade, e para superarem a crescente indiferença às perplexidades 

decorrentes da soberania do capital.   
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