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“O wonder!

How many goodly creatures are there here! 

How beauteous mandkind is! O brave new world,

That has such people inT. *

William Shakespeare - Tempest, V, 1.

*

ecOh, maravilha! Que adoráveis criaturas aqui estão! Como é belo o gênero humano! Oh admirável mundo novo, que possuí gente 
assim”.
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RESUMO

Este trabalho objetiva demonstrar que o cosmopolitismo, existente nas 

civilizações helenística e romana, influenciado pelo estoicismo, defendendo um 

mundo sem fronteiras, ensejou a apatia política dos cidadãos. A proposta 

cosmopolita foi suplantada com o advento do Estado-nação, o qual ganhou 

força com as teorias do nacionalismo. Durante este período, a idéia cosmopolita 

não feneceu, mas não consegue vingar em razão da força do nacionalismo. A 

partir do final da Segunda Guerra Mundial e principalmente com o fim da Guerra 

Fria, face à transnacionalização da economia mundial, surgiu uma nova 

proposta cosmopolita chamada globalização. Ela preconiza um mundo sem 

fronteiras, com o declínio e o futuro fim do Estado-nação, o que resultará um 

quadro de apatia política e colocando em risco a democracia e a política. Esta 

situação nos autoriza a apresentar o estoicismo, como um instrumento teórico 

na análise e avaliação de alguns aspectos da globalização. O trabalho visa 

alertar os perigos que esta situação representa para o destino da humanidade, 

para não repetir os mesmos erros do passado.
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RÉSUMÉ

Ce travail a pour but démontrer que le cosmopolitisme, qui existait dans les 

civilisations hellénistique et romaine, influencé par le stoïcisme, lequel défendait 

un monde sans frontières, avait comme résultat l’apathie politique des citoyens. 

La proposition cosmopolite a été surpassée avec l’avènement de l’État-nation, 

lequel a gagné force avec les théories du nationalisme. Pendant cette période, 

l’idée cosmopolite n’as pas flétri, mais elle n’a pas réussi non plus à cause de la 

puissance du nationalisme. A partir de la fin de la Deuxième Guerre Mondiale et 

surtout avec la fin de la Guerre Froide, à cause de la transnationalisation de 

l’économie mondiale, a surgi une nouvelle proposition appellée globalisation. 

Elle préconise un monde sans frontières, avec le déclin et la fin de l’État-nation 

dans l’avenir. Cette situation résulterait de l’aphatie politique et pourrait nous 

autoriser à présenter le stoïcisme comme un instrument théorique à l’analyse et 

évaluation de certains aspects de la globalisation. La dissertation a pour but 

avertir ce que cette situation répresente pour le destin de l’humanité, afin de ne 

pas répéter les mêmes erreurs du passé.
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ABSTRACT

This dissertation aims to demonstrate that the cosmopolitism, which exists in 

helenistic and roman civilizations, influenced by estoicism, defending a world 

without frontiers, has resulted in political apathy. The cosmopolit proposition was 

supplanted with the advent of the nation-state, which gained strength with the 

nationalism theories. During this period, the cosmopolit idea did not perish, but it 

could not succeed due to the strength of the nationalism. From the end of the 

Second World War and specially with the end of the Cold War, because of the 

transnationalization of the global economy, arrised a new cosmopolit proposition 

named globalization. It professes a world without frontiers, with the decline and 

the future end of the nation-state, which could result in a state of political apathy 

and put in risk the democracy and the politics. This situation permits us to show 

the estoicism as a theoretical tool in the analysis and evaluation of some 

aspects of the globalization. The dissertation has the aim to alert to the dangers 

which this situation represents to the destiny of mankind, so as not to repeat the 

same erros of the past.
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INTRODUÇÃO

O objeto deste trabalho é apresentar o cosmopolitismo dos 

estóicos, a partir da experiência das civilizações helenística e romana, como 

um instrumento teórico para auxiliar na inteligibilidade e avaliação de alguns 

aspectos da globalização na contemporaneidade.

A importância do objeto reside no fato de que faltam referenciais 

teóricos e empíricos para analisar a globalização, peculiaridade que foi por nós 

constatada quando da realização do presente trabalho. Do ponto de vista 

jurídico, a importância se revela especialmente no trinômio apatia-participação- 

delimitação do poder político, haja vista que o afastamento do indivíduo do 

palco político repercute exatamente no processo de formação do direito, uma 

vez que o locus institucional da criação das leis é o parlamento.

O nosso pressuposto metodológico é que a globalização seja um 

indicativo de um mundo sem fronteiras.

No transcurso do trabalho, com o intuito de estabelecer-se um 

acordo semântico, iremos utilizar algumas categorias teóricas como tipos 

ideais. O conceito de tipo ideal faz parte das teorizações de Max Weber, o qual
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foi muito bem sintetizado por Juan Carlos Agulla. 1 As categorias teóricas são 

as seguintes:

. democracia: a partir das teorizações de Alain Touraine, seria “a livre escolha, 

em intervalos regulares, dos governantes pelos governados”, onde “uma parte 

importante dos governados” tenha “o direito de voto” e de serem votados, bem 

como o de exigir o “respeito às leis que definem os limites no interior dos quais

0 poder se exerce”. 2

. pólis: locus territorial delimitado, autônomo e soberano, cujo poder é exercido 

diretamente pelos cidadãos, em espaços institucionais como uma ou várias 

magistraturas, por um conselho e por uma assembléia de cidadãos.3 

. cidadania: é o “direito de participar, direta ou indiretamente, na gestão da 

sociedade [...] proclamando a responsabilidade política de cada um". 4 

Portanto, pressupõe uma condição ativa, em contraposição ao súdito, que é 

passivo.

. participação política: num sentido estrito, entendemos quando “o indivíduo 

contribui direta ou indiretamente para uma decisão política”. 5 

. estoicismo: é uma doutrina, cuja escola foi fundada por Zenão de Cítio, 

sistematizada por Crisipo, segundo a qual “os homens deveriam limitar suas 

necessidades e depender menos das coisas. Cadà cidadão deveria agir 

livremente e desatar os laços que o prendiam ao Estado e se transformar em

1 Juan Carlos Agulla, analisa o tipo ideal de Weber na sua obra Teoria Sociológica, p. 207-208: “Os tipos ideais são coneeitos 
construídos racionalmente a partir da experiência, que contêm os caracteres mais gerais e típicos da ação. É dizer, são elementos 
obtidos da realidade empírica, porém em seu conjunto estranhos a ela. São como uma caricatura: mostram os traços mais importantes, 
exagerando-os. Com a ajuda destes tipos se pode chegar a estabeleça: como se desenvolveria a ação se o fizera com todo o rigor como 
saída ao fim, sem perturbação alguma. Porém, a realidade é mais complexa; como tipo ideal só se pode indicar o grau de aproximação 
entre a construção ideal e o desenvolvimento real, facilitando a compreensão do sentido dos fatos, justamente por sua racionalidade”.
2 TOURAINE, Alain. O que é Democracia?, p. 42-45.
3 BOBBIO, Norberto et allii. Dicionário de Política, p. 949.
4 TOURAINE, Alain. op. ciL, p. 97-98.
5 BOBBIO, Norberto et allii. Dicionário de Política, p. 888-889.
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cidadão do mundo (cosmopolita)”. 6 A apatia que serve de ideal aos estóicos 

gera o alheamento do mundo e esse desapego conduz ao egoísmo.

. cosmopolitismo', “é a doutrina que nega as divisões territoriais e políticas 

(pátria, nação, Estado), afirmando o direito do homem, particularmente do 

intelectual, a definir-se como cidadão do mundo”. 7

. apatia: é “um estado de indiferença, estranhamento, passividade e falta de 

interesse pelos fenômenos políticos. ”. 8

. nação: adotando como referencial teórico Jean-Marie Guéhenno, a nação 

constitui o lugar onde se vivência uma história, vicissitudes e alegrias comuns. 

“É o local onde o destino é compartilhado. [...] Uma nação,[...], é antes de mais 

nada, um lugar, vale dizer, um território definido por limites precisos”. 9 

. Estado-nação: “enquanto representação política que implica o fato de que as 

populações que constituem uma sociedade no mesmo território reconhecem-se 

como pertencentes a um poder soberano que emana delas e que as

f. 10expressa... .

. nacionalismo: “designa a ideologia nacional, a ideologia de determinado grupo 

político, o Estado nacional [...], que se sobrepõe às ideologias dos partidos, 

absorvendo-as em perspectiva. O Estado nacional gera o Nacionalismo, na 

medida em que suas estruturas de poder, burocráticas e centralizadoras, 

possibilitam a evolução do projeto político que visa a fusão de Estado e nação, 

isto é, a unificação, em seu território, de língua, cultura e tradições”. 11

6 NADKR, Paulo. Filosofia do Direito, p. 112.
7 BOBBIO, Norberto et allii. Dicionário de Política, p. 293.
g

BOBBIO, Norberto et allii. Dicionário de Política, p. 56.
9 GUÉHENNO, Jean-Marie. O Fim da Democracia, p. 18.
10 CHÂTELET, François et allii, História das Idéias Políticas desde a Antigüidades, p. 85.
11 BOBBIO, Norberto et allii. Dicionário de Política, p. 799.



4

. globalização: é um produto da transnacionalização da economia mundial após 

a Segunda Guerra Mundial, sobretudo com o fim da Guerra Fria, caracterizado 

por um mundo sem fronteiras, a fim de facilitar a livre circulação de pessoas, 

bens e serviços em escala global, gerando a crise e o declínio do Estado- 

nação.

Nosso marco teórico está consubstanciado em três enfoques para 

abordar diferentes épocas:

a. A análise da experiência helénica é realizada tendo como 

referente os estudos de Gustave Glotz e George H. Sabíne acerca das teorias 

da formação da pólis e de suas características e as teorizações de Aristóteles, 

no que pertine especificamente à participação política no âmbito da pólis;

b. Para a abordagem do estoicismo, são utilizados para o 

desenvolvimento teórico, os próprios pensadores estóicos, cujo marco teórico 

se confunde com o objeto, em vista da opção por uma análise interna da própria 

corrente filosófica 12, destacando-se também a doutrina de George H. Sabine e 

Kurt Schilling-,

c. Tendo em vista que o objeto da presente pesquisa envolve 

fenômenos sociais produzidos em diferentes épocas (antigüidade e 

contemporaneidade) impõe-se uma leitura diacrônica. Ademais, como partimos 

do pressuposto de que a participação política depende de uma delimitação do

12 A partir das lições de Battista Mondin, Giovanni Reale e Dario Antiseri, Paulo Nader, Guido Fassò, Vitorino Félix Sanson, 
Giorgio Del Vecchio, Cicero e Marco Aurélio.
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espaço público com referência territorial, torna-se necessário a 

operacionalização de algumas categorias teóricas, tais como Estado-nação e 

nacionalismo, pelo que optamos pela abordagem histórica. Neste marco, 

elegemos como referente as teorizações formuladas por Eric J. Hobsbawn, o 

qual tratou com profundidade e acuidade tais categorias.

Ao optarmos por uma leitura diacrônica, conseqüentemente, o 

método que adotamos foi o histórico. O motivo de nossa escolha reside na 

busca de uma abordagem das ciências sociais, dentro de uma realidade 

totalizante, eis que a análise da participação política envolve o cotejo com 

vários âmbitos das ciências sociais.

A especialização das ciências sociais 13, que constitui o cerne das 

reflexões de Lukács, é um produto do século XIX, onde cada uma delas possui 

um suposto objeto, acarretando a fragmentação do modo de ver o fenômeno 

social. Nas universidades, cada ciência social passa a constituir um 

departamento específico ou uma disciplina específica. A partir dessa realidade, 

Carlos Nelson Coutinho chama a atenção da dificuldade de enquadrar-se 

figuras como Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Spinoza, Kant, Hegel e 

outros em um dos departamentos das universidades. Isso ocorre porque “todos 

eles refletiram, a totalidade do social, em suas múltiplas e complexas 

determinações”. 14

13 Segundo Carlos Nelson Coutinho, na obra Marxismo e Política, p. 96, isso ocorreu “...no momento em que a burguesia deixa de 
ser uma classe revolucionária, ou seja, deixa de representar os interesses do conjunto dos excluídos pelo ancien régime e passa a 
defender estritamente os seus interesses de classe, os quais, a partir de um certo momento, revelam-se contrapostos aos interesses de 
outras classes sociais”.

COUTINHO, Carlos Nelson, op. c ity p. 95.
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Nesse sentido, ao escolhermos o método histórico, convergimos 

com a principal característica da reflexão marxista sobre o social, 

consubstanciada no princípio da totalidade. 15

A totalidade, sob o ponto de vista marxista, é obtida pela 

abordagem histórica 16, pois a “totalidade que se tem em vista não é uma 

totalidade fechada e definitiva, mas antes um processo de totalização, no qual o 

todo é compreendido como algo aberto e altamente dinâmico; com isso, os 

objetos analisados perdem a sua aparente ‘naturalidade’, convertendo-se assim 

em estados transitórios de um devir ininterrupto”. 17

Essas abordagens estarão marcadas pela Teoria Geral do 

Estado, cujos aportes tiveram como referência as disciplinas Tipos de Estados 

Modernos, Filosofia do Direito, História do Direito, Sociologia Jurídica e Ciência 

Política.

Para demonstrar nosso propósito, a partir de uma abordagem 

interdisciplinar18, enfocamos no Capítulo I a realidade dos gregos, na qual a 

participação na gestão da coisa pública era muito importante, como veremos a 

partir das teorizações de Aristóteles, pois somente na pólis o homem

Acerca dessa característica metodológica do pensamento marxiano, assevera Carlos Nelson Coutinho, op. c i t p. 93 que ”... é a 
insistência na necessidade de conceber a vida e as estruturas sociais reconhecendo, por um lado, que elas formam objetivamente uma 
totalidade, mas também, por outro, que o modo mais correto de compreendê-los subjetivamente é a adoção consciente do que o jovem 
Lúckacs chamou de ponto de vista da totalidade”.

Assevera Carlos Nelson Coutinho, op. cit., p- 100, no tocante aos dois momentos da crítica ontológica marxiana (totalidade e 
historicidade): “... são duas faces da mesma moeda, já que a totalidade afirmada pela dialética marxiana é uma totalidade 
estruturalmente histórica”.
17 COUTINHO, Carlos Nelson, op, cit., p. 100.18 Durante o ciclo “Semana do Pensamento Francês, realizado no Rio de Janeiro, em outubro de 19%, o sociólogo francês Edgar 
Morin ressaltou a importância do enfoque interdisciplinar para melhor compreensão dos problemas enfrentados pela humanidade. 
“De acordo com Morin, a ‘inteligência compartimentada5 destrói a possibilidade de uma reflexão complexa sobre as questões da 
humanidade ... Para Morin, o pensamento fragmentado faz com que ninguém se responsabilize pelas grandes catástrofes, por
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encontrava a sua essência, a sua razão de ser. Sua abordagem toma-se 

importante na medida em que informa uma experiência político-participativa 

que, além de anteceder à concepção cosmopolita dos estóicos, será 

contraposta por esta.

No capítulo II, apresentamos as características da Escola Estóica, 

sobretudo no tocante ao seu caráter cosmopolita, na esteira das concepções 

dos pensadores estóicos, sobretudo, Zenão de Cítio, Cícero, Marco Aurélio, 

Sêneca e Epíteto. Ela preconizava um mundo sem fronteiras, onde o indivíduo 

era um cidadão do mundo e despertava uma apatia em relação à participação 

política. Analisaremos suas influências na civilização helenística, notadamente 

na civilização romana e a utilidade de tais características aos ideais 

expansionistas dos romanos.

No capítulo III, para demonstrar a influência do pensamento 

estoicista no contexto da Idade Média, elegemos dois fenômenos: a. a proposta 

do cristianismo primitivo sobre a indiferença dos indivíduos em relação às 

coisas do Estado; b. as pretensões da Igreja Católica da criação de um Estado 

universal que abrangesse toda a cristandade, decorrentes da teologia dos 

Padres da Igreja (Patrística) as quais não lograram, em vista da tensão entre as 

esferas laica e secular, protagonizadas especialmente nas lutas entre os reis e 

o papado. Essa tensão não se coaduna com a idéia de mundo sem fronteiras, 

pois a busca da hegemonia entre tais poderes implica estabelecer limites de 

atuação.

exemplo: ‘Quem é o responsável pela tragédia do sangue contaminado distribuído nos hospitais, ou por Chemobyl. Esse é o desafio 
da complexidade, que a fragmentação deixa de lado5”. (Folha de São Paulo, 16.10.96,4. cad., p. 5)
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Dessa tensão resultaram vitoriosos os monarcas (poder secular). 

O capítulo IV busca analisar algumas teorizações legitimadoras do poder 

absoluto dos soberanos (o conceito de soberania de Jean Bodin e a Escola 

Clássica do Direito Natural com Thomas Hobbes), as quais apontam para a 

questão da delimitação territorial do poder político, que se contrapõe 

diretamente à idéia de cosmopolitismo. Verificaremos que o pensamento 

estóico ainda estava presente, em que pese bastante mitigado, notadamente na 

sua concepção de mundo sem fronteiras, tornando-se “no alicerce de uma 

religião ‘natural’ e de um sistema de direito natural’’ com “a promessa de 

restaurar o homem na sua dignidade ética”. 19

No capítulo V, iremos analisar um dos elementos do surgimento 

do Estado-nação, como resultado da Revolução Francesa, o qual se contrapõe 

aos ideais cosmopolitas (em que pese poder-se constatar algumas 

manifestações no plano teórico as quais serão por nós abordadas, com o intuito 

de demonstrar que ainda persistiam, apesar do advento do Estado-nação e das 

teorizações nacionalistas, das quais destacamos o pensamento de Emmanuel 

Kant, Karl Marx e Friedrich Engels e a experiência de “mundo unificado” 

vivenciada a partir da década de 1870, apresentada por Eric J. Hobsbawn, 

sobretudo com o desenvolvimento das teorizações do nacionalismo, que foram 

bastante pródigas no século XIX. Paralelamente, vamos observar o crescimento 

da participação política, em que se destaca a conquista do sufrágio universal. 

Iremos analisar que o nacionalismo foi em grande medida responsável pelos 

conflitos bélicos mundiais. Em decorrência da expansão do capitalismo após a 

Segunda Guerra Mundial e que se intensifica com o final da Guerra Fria,

19 CASSIRER, Ernst. O Mito do Estado, p. 212-213.
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verificaremos o surgimento de uma nova proposta cosmopolita denominada 

“globalização”.

Tentaremos mostrar que a globalização pode levar à centralização 

das decisões políticas em âmbito mundial, fazendo com que as decisões 

tomadas em âmbito local estejam em concento com as decisões emanadas 

desse centro. Este raciocínio autoriza-nos a supor a hipótese de que o indivíduo 

passe a perceber que as decisões locais não têm mais tanta importância, e que 

o centro das decisões está muito distante, sentindo que sua participação no 

âmbito político é cada vez mais estéril. Em um mundo sem fronteiras, talvez o 

cidadão não tenha outra alternativa senão assumir a condição de “consumidor”, 

buscando cada vez mais a satisfação de suas necessidades consumistas, 

instigado pelo mundo que o circunda, despertando um comportamento egoísta, 

como entenderam Jean-Marie Guéhenno, Eric J. Hobsbawn, Kenichi Ohmae, 

Octavio lanni e Renato Janine Ribeiro. Isso parece indicar a possibilidade de se 

realizar um cotejo com o estoicismo.

Ao utilizarmos o cosmopolitismo dos estóicos como instrumento 

para tomar inteligível a participação política no âmbito da globalização, não 

estamos dizendo que a idéia dos estóicos é a mesma existente na globalização, 

uma vez que não possuem identidade de fundamentos históricos, empíricos e 

teóricos. Nosso escopo é usar o cosmopolitismo dos estóicos como mecanismo 

para que se possa pensar que um mundo sem fronteiras que pode gerar apatia 

política e, assim, colocar em risco a democracia e a política.
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CAPÍTULO I - A EXPERIÊNCIA HELÉNICA: A PARTICIPAÇÃO 

POLÍTICA NA PÓLIS

A relevância da análise da experiência helénica, consubstanciada 

na participação política na pólis, consiste na possibilidade de constatar-se que 

a pólis, na medida em que possibilitou a limitação espacial das relações de 

poder, ensejava a participação política. O que caracterizava o status de cidadão 

é o fato de participar na pólis. Esta atuação terá reflexos não só nos destinos 

da pólis, mas também na própria criação do direito, uma vez que o cidadão 

também votava as leis. Além disso, sua importância reside no fato de constituir 

o antecedente contra o qual se contrapôs a proposta cosmopolita dos estóicos,

que preconizava exatamente a ausência de limites espaciais no espaço público 

e o afastamento do indivíduo desse locus.

1. As Teorias da Formação da Pólis

Dentre as teorias encontradas para explicar a formação da pólis, 

iremos encontrá-las divididas em dois aspectos: condições geográficas e 

circunstâncias históricas. 20

No que tange às condições geográficas da Grécia, Gustave Glotz

destaca que elas contribuíram fortemente na sua configuração histórica:

“Recortada pelo contínuo embate entre o mar e a 
montanha, a Grécia apresenta em cada palmo do seu

GLOTZ, Gustave. A Cidade Grega, p. 1-4.
10
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território estreitas depressões cercadas de montanhas 
cujo acesso só é possível pelo litoral. Formam-se 
assim inúmeros cantões, cada um dos quais é o 
receptáculo natural de uma pequena sociedade. A 
fragmentação física determina, ou pelo menos facilita, 
a fragmentação política. Para cada compartimento 
existe uma nacionalidade distinta”. 21

Porém, a formação da pólis, não estava adstrita às influências 

geográficas, mas também às circunstâncias históricas, como podemos perceber 

nos estudos de Aristóteles e Fustel de Coulanges.

Aristóteles, na sua Política, assevera que a formação dos gregos 

compreendeu três estádios: a comunidade, a família e, “pela associação de 

diversas aldeias, forma-se o Estado completo, a comunidade perfeita, a

pólis”. 22

Para Fustel de Coulanges, na obra A Cidade Antiga, as razões 

para a criação da pólis estão ligadas às “necessidades de ordem econômica e 

militar que obrigaram sucessivamente as famílias a se agrupar em fratrias, as 

fratrias em tribos, e finalmente, as tribos em cidade”. 23

Gustave Glotz aduz que na formação da pólis vislumbra-se o 

confronto de três forças: a família, a cidade e o indivíduo, cada uma 

preponderando num certo momento, fazendo com que a história das instituições 

gregas apresente três etapas. 24

21 GLOTZ, Gustave. op. cit., p. 1.
22 GLOTZ, Gustave. op. cit., p. 2.
23 GLOTZ, Gustave. op. cit., p. 2. i
24

Segundo Gustave Glotz, op. c it , p. 4, são três os períodos: “no primeiro, a cidade compõe-se de famílias que ciosamente protegem 
o seu direito primitivo e submetem todos os seus membros ao interesse da coletividade; no segundo, a cidade põe sob sua
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2. As Características da Pólis 25

Segundo George H. Sabine, a pólis (cidade-estado) “era 

extremamente pequena, tanto em área como em população”. 26

A população estava dividida em três classes: os escravos, os 

metecos (estrangeiros residentes) e os cidadãos (que eram membros da pólis), 

pois eram os únicos a participarem da vida política, uma condição obtida pelo 

nascimento.

Para o grego, a cidadania significava a participação na atividade 

política ou nos assuntos públicos, qualquer que fosse o grau. Assim, conclui 

George H. Sabine que ”a idéia era muito mais íntima e menos jurídica do que a 

idéia moderna de cidadania”. 27

Sabine sintetiza o que significava a condição de cidadão para os

gregos, fazendo um paralelo com a concepção moderna:

“A noção modema de cidadão, como pessoa a quem 
se garantiam juridicamente certos direitos, a haviam 
entendido melhor os romanos que os gregos, já que o 
termo latino ius implica em parte essa possessão de 
direitos privados. Sem dúvida, os gregos não 
consideravam sua cidadania como algo possuído, 
senão como algo compartido, de forma análoga ao 
que representa ser membro de uma família. 
Significava que o problema, tal como concebiam os 
gregos, não era conseguir para os homens alguns 
direitos, senão assegurar-lhe o lugar que lhe

dependência as famílias, chamando em seu auxílio os indivíduos libertos; no terceiro, os excessos do individualismo arruinam a
cidade, a tal ponto que se toma necessária a constituição de Estados mais extensos”.

Por transcender ao objeto da dissertação, reportamos o leitor ao estudo realizado por Gustave Gloiz, na obra A Cidade Grega, p.
4-25, acerca dos aspectos fáticos da evolução da pólis, bem como seus elementos e características.
26 SABINE, George H. História de la Teoria Política, p. 15.
27 SABINE, George H. op. c i t p. 17.
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correspondia. Dito de forma ligeiramente distinta, 
significava que, aos olhos dos pensadores gregos, o 
problema político consistia em descobrir o lugar que 
deveria ocupar cada espécie ou classe de homens 
numa sociedade saudável, constituída de tal modo 
que pudessem desenvolver-se nela todas as formas 
significativas de trabalho social”. 28

No que tange às instituições políticas, vamos encontrar a 

assembléia (ekklesía) 29, constituída de cidadãos homens maiores de 20

30 31anos. A assembléia reunia-se na ágora , o que ocorria regularmente 10 

vezes por ano ou, extraordinariamente, mediante convocação do conselho.32

Os atos da assembléia correspondiam “às modernas leis nas que 

encarnam toda a autoridade pública do corpo político”. 33

Gustave Glotz esclarece o que é a lei em geral e particularmente

para os atenienses do século V:

“Por muito opostas que fossem as concepções 
políticas dos oligarcas e dos democratas, a idéia que 
faziam da lei em quase a mesma. Contudo, quando 
tentamos representar o que foi essa idéia na época 
clássica, surpreende-nos neía encontmr sua singular 
contradição. A lei aparece sob um duplo aspecto: é 
uma coisa santa e imutável; é uma obra humana -

28
SABINE, George H. op. cit., p. 17.

29 Quanto à composição, íúncionamento, poderes e papel da assembléia, vide Gustave Glotz, op. cit., p, 127-149.
30

Esta restrição, como destaca George II. Sabine, op. cit., p. 18, desmistifica a idéia da democracia direta grega com a participação 
de todo o povo: “A democracia direta regida por todo o povo é mais um mito político que uma forma de govemo. Ademais, todas as 
formas gregas de govemo (com exceção da ditadura extrajurídica), tanto aristocráticas como democráticas, compreendiam algum tipo
de assembléia do povo, ainda que sua participação no govemo fosse na realidade pequena”.
31 Gustave Glotz, op. cit., p. 17, esclarece o papel da ágora na participação política: ^Segundo o regime constitucional das cidades, o 
conjunto do povo não exerce qualquer direito político, ou, pelo contrário, dispõe de todos eles; entretanto, o direito de reunir-se é 
sempre indispensável. Para esta reunião, chamada agorá, impõe-se a existência de uma praça pública, que tem o mesmo nome. Ela é, 
antes de tudo, o lugar do mercado. [...] Mas a praça não era apenas o lugar das transações comerciais; aos comerciantes e sua clientela 
místuram-se curiosos e desocupados. Em qualquer hora do dia, é o lugar de encontro onde se passeia ao ar livre, onde se fica sabendo 
das novidades, onde sc discute política, onde se formam as opiniões. A ágora, portanto, preenche todos os requisitos para servir às 
assembléias plenárias, não somente àquelas convocadas pelo rei ou pelos chefes da aristocracia para tomarem conhecimento das
resoluções tomadas na cúpula, senão também aquelas que deliberam com plena soberania”.32 Conforme Gustave Glotz, op. cit., p. 145, ""nessas democracias antigas que não conheciam o sistema representativo, a política não 
era, para o cidadão comum, o simples dever de depositar um voto numa uma em longos intervalos; era, para eles, uma ocupação 
regular, um dever de todas as horas”.
33 SABINE, George R  op. cit., p. 18.
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profana, diríamos nós - e por conseguinte sujeita a 
ser modificada. Podemos, pela análise, fazer distinção 
entre essas duas concepções, e elas se revelam 
inconciliáveis; na realidade, elas mais ou menos se 
confundiam na prática do dia-a-dia”. 34

Os prazos para o exercício dos cargos públicos eram curtos, 

havendo uma disposição contrária à reeleição, possibilitando que outros 

cidadãos participassem da vida política. Dentro dessa linha, o cargo de 

magistrado era exercido por um colegiado de dez cidadãos, o que reduzia o 

poder de cada magistrado. Assevera Sabine que “dos corpos que formavam a 

chave do controle popular em Atenas eram o conselho dos quinhentos e os 

tribunais com seus grandes júris populares”. 35

O modo de eleição dos governantes observava a representação 

de todo o povo. Em Atenas, o governo local dividía-se em 100 demos, que eram 

unidades do governo local. O sistema de eleição era uma combinação de 

eleição e sorteio.36

Outro importante grupo de funcionários, eleitos diretamente e que 

admitia-se a reeleição, eram os dez generais. Tratavam-se de militares, 

contudo, também exerciam uma grande influência nas decisões do conselho e 

da assembléia.37

34 GLOTZ, Gustave. op. cit., p. 112.
35 SABINE, George H. op. cit., p. 18-19.

Segundo George H. Sabine, op. cit., p. 19, “Os demos elegiam candidatos em número proporcional ao seu tamanho, e a sorte 
designava quem dos incluídos nesta lista deveriam desempenhar os cargos. Para a mentalidade grega, este modo de nomear para os 
cargos públicos por sorteio era a forma de govemo caracteristicamente democrática, já que igualava as possibilidades que todos 
teriam que desempenhá-los”.
37 SABINE, George H. op. cit., p. 19.
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Os tribunais exerciam o controle popular dos magistrados.

Segundo Sabine, constituíam a chave de todo o sistema democrático:

“Ocupavam uma posição que não é comparável a que 
tem os tribunais em nenhum governo moderno. Era 
seu dever, como o de qualquer outro tribunal, dar 
decisões judiciais nos casos particulares, tanto civis 
como criminais; porém, ademais, tinham poderes 
muito maiores que estes e que, de acordo com as 
concepções modernas, são claramente de natureza 
executiva ou legislativa e não judicial”.

Os membros destes tribunais, ou jurados, eram 
nomeados pelos demos, designam-se uma lista de seis 
mil cidadãos cada ano, aos que se destinava por 
sorteio aos distintos tribunais e casos. Todo cidadão 
ateniense de trinta anos de idade podia ser designado 
para o desempenho dessa obrigação. O tribunal era 
muito numeroso, pois poucas vezes contava com 
menos de 201 membros, pois geralmente tinha 501, e 
às vezes era muito maior. Estes cidadãos eram juizes 
e jurados, porque o tribunal ateniense carecia do 
aparato que acompanha a um sistema jurídico 
tecnicamente desenvolvido. As partes litigantes 
estavam obrigadas a defender pessoalmente as suas 
posições”. 38

A vida política dos gregos estava imbricada em todos os aspectos

da existência do indivíduo:

“Esta vida tinha uma intimidade que o homem 
moderno encontra muita dificuldade de associar com 
a política. Os estados modernos são tão grandes, tão 
remotos, tão impessoais, que não podem ocupar na 
vida moderna o lugar que tinha a pólis na vida do 
grego. Os interesses atenienses estavam menos 
divididos, não caíam de modo cortante como caiem 
hoje em compartimentos estanques e se centravam 
todos eles na cidade. Sua arte era uma arte cívica. 
Sua religião, na medida em que não era questão 
familiar, era a religião da cidade e seus festivais 
religiosos eram celebrações cívicas”. 39

IO
SABINE, George H. op. c i t p. 21. 
SABINE, George H. op. cit, p. 24.
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A participação política para os gregos não se restringia 

meramente ao voto ou ao exercício de um cargo público, conforme esclarece 

Sabine:

“Ainda que não desempenhasse nenhum cargo, 
poderia tomar parte, regularmente, dez vezes ao ano, 
na discussão de problemas políticos na assembléia 
geral dos cidadãos. A discussão, de conformidade ou 
não com as formalidades jurídicas, dos assuntos 
públicos, era um dos principais deleites e interesses 
da sua vida. [...] As atividades da pólis realizavam-se 
com a cooperação voluntária dos cidadãos e o 
instrumento principal dessa cooperação é a livre e 
plena discussão da política em todos os seus 
aspectos" .40

Podemos sintetizar a contribuição da pólis para a definição do 

homem como ser político, conforme veremos no próximo item, nas palavras de 

Gustave Glotz:

“Alguns espíritos eminentes puderam compreender a 
existência de um povo grego que diferia dos outros 
povos pela língua, pela poesia, pela arte, pelo culto 
das grandes divindades; mas, mesmo esses 
permaneceram por muito tempo sem aspirar à 
unidade pan-helênica, uma vez que, aos seus olhos, a 
grande superioridade dos gregos prendia-se 
precisamente à sua concepção da pólis. O mundo 
bárbaro era constituído de monarquias monstruosas, 
massas sem vida; só o mundo grego correspondia à 
definição do homem, que é, na plenitude do termo, 
um ser político”. 41

40
SABINE, George H. op. cit., p. 25 e 28.

41 Glotz, Gustave. op. c i t p. 22/23.
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3. A Participação Política na Pólis

Em se tratando de participação política na Grécia, a síntese da 

expressão máxima do pensamento grego está consubstanciada na 

filosofia de Aristóteles (384-322 a.C .).42

As concepções políticas de Aristóteles podem ser encontradas no 

âmbito da sua teoria da Ética, principalmente nas obras Ética à Nicômaco e 

Política.

Aristóteles afirmava que o fim supremo do homem é a felicidade: 

“Agora que terminamos de falar das virtudes, das formas de amizade e das 

variedades de prazer, resta discutir em linhas gerais a natureza da felicidade, 

visto afirmarmos que ela é o fim da natureza humana”. 43

Segundo Aristóteles, a felicidade não é o prazer ou o gozo, pois 

isso tornaria os homens muito semelhante aos animais44, muito menos a honra, 

porém ela é muito superficial, posto que é algo extrínseco que, em grande 

parte, depende de quem lhe confere. 45 Também não é a acumulação de 

riquezas, eis que a riqueza é apenas um meio para outras coisas, não 

constituindo um fim. 46

42 Aristóteles nasceu em Estagira, na Calcídica, península da Macedônica, colônia grega da Trácia, no litoral setentrional do Mar 
Egeu. Foi filho de um médico chamado Nicômaco, tendo sido discípulo de Platão (427-347 a.C). Após a morte do seu mestre deixou 
a Academia platônica. Foi conselheiro de um governante na Ásia Menor e preceptor de Alexandre Magno em 343 a.C., peculiaridade 
que iria influenciar profundamente o pensamento filosófico que se desenvolveu posteriormente, consoante veremos mais tarde. Após 
retomou à Atenas e fundou a sua escola denominada Liceu, em homenagem ao Deus Apoio Lício. Tinha o hábito de ministrar aulas 
num corredor (do gregoperipatos -  passeio, alameda) do Liceu, legando à escola o nome de peripatética.
43 ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco, p. 187.
4 4  , __

ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco, p. 12.
45 ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco, p. 12.
46 ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco, p. 12.
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Assevera Aristóteles:

“Se a felicidade é atividade conforme à virtude, será 
razoável que ela esteja também em concordância com 
a mais alta virtude; e essa será a do que existe 
melhor em nós. Quer seja a razão, quer alguma outra 
coisa esse elemento que julgamos ser o nosso 
dirigente e guia natural, tomando a seu cargo as 
coisas nobres e divinas e quer seja ele mesmo divino, 
quer apenas o elemento mais divino que existe em 
nós, sua atividade conforme à virtude que lhe é 
própria será a perfeita felicidade” . 47

Portanto, somente o homem pode encontrar a felicidade, posto 

que a atividade contemplativa é uma atividade da razão, que permite o seu 

aperfeiçoamento e o distingue das outras coisas.48

O meio para se conseguir a felicidade é a virtude. Aristóteles 

define-a como:

"... uma disposição de caráter relacionada com a 
escolha e consistente numa mediana, isto é, a 
mediana relativa a nós, a qual é determinada por um 
princípio racional próprio do homem dotado de 
sabedoria prática. E é um meio-termo entre dois 
vícios, um por excesso e outro por falta; pois que, 
enquanto os vícios ou vão muito longe ou ficam 
aquém do que é conveniente no tocante às ações e 
paixões, a virtude encontra e escolhe o meio-termo. E 
assim, no que toca à sua substância e à definição que 
lhe estabelece a essência, a virtude é uma mediania; 
com referência ao sumo bem e ao mais justo, é, 
porém, um extremo”. 49

São valiosas as considerações de Giovani Reale e Dario Antiseri a 

este respeito: "... Assim, Aristóteles proclama os valores da alma como valores 

supremos, embora, com seu forte senso realista, reconheça uma utilidade

47 ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco, p. 188.
4* ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco, p. 191.
49 ARISTÓTELES. Ética à Nicômaco, p. 33.
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também aos bens materiais em quantidade necessária, já que eles, mesmo não 

estando em condições de dar a felicidade com sua presença, podem (em parte) 

comprometê-la com sua ausência”. 50

Para Aristóteles, o Estado surge com o escopo de não só tornar a 

vida possível, mas colaborar na busca de uma vida feliz. A felicidade do 

indivíduo é a felicidade do Estado. Todavia, era o indivíduo que existia em 

função do Estado e não o contrário. 51 O Estado não é resultado de um pacto, 

mas é produto da natureza.

Diz Aristóteles que:

“O Estado, ou uma sociedade política, é até mesmo o 
primeiro objeto a que se propôs a natureza. ... O 
mesmo ocorre com os membros da Cidade: nenhum 
pode bastar-se a si mesmo. Aquele que não precisa 
dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar 
com eles, ou é um deus, ou um bruto. Assim, a 
inclinação natural leva os homens a este gênero de 
sociedade”. 52

Neste diapasão, o Estado existe antes dos indivíduos, havendo 

uma anterioridade do todo em relação às partes.53 “O homem é animal político 

pois à vida política é levado por sua própria natureza”. 54

Em dessumo, o homem é destinado à pólis 55: “...a  política é o fim 

último da ética, pois só em comunidade, na pólis, o homem pode realizar a sua

50 _ _
RE ALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. História da Filosofia, v. I, p. 204.

51 REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. op. cit., p. 208.
52 ARISTÓTELES. Política, p. 4-5.
53 ARISTÓTELES. Política, p. 4.
54 DEL VECCHIO, Giorgio. Lições de Filosofia do Direito, p  45.
55 As características da pólis foram apresentadas por Mareei Prélot, na obra As Doutrinas Políticas, v. I, p. 134: teA palavra Cidade
(polis) não designa, como hoje, um grande aglomerado, mas sim um pequeno Estado, alguma coisa como um cantão suíço, com uma
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essência. Fora do meio social que o caracteriza, o homem é ‘indefinível’, 

podendo ser tanto ‘um deus ou um animar. 56

A participação política na pólis também tinha importância para o 

fenômeno jurídico, pois ao participar das decisões na pólis, o cidadão 

colaborava para a criação das leis que eram votadas. Ou seja, havia a 

participação direta do cidadão, em que pese restrita, na construção do direito.57

Apesar da notável contribuição de Aristóteles no sentido da 

participação dos cidadãos na gestão da coisa pública, o mesmo restringiu-a a 

apenas uma elite que possuía tempo para se dedicar a tal mister. 58

Assim, a participação política dos gregos ficava limitada aos 

cidadãos que possuíam condições financeiras para participar das assembléias 

onde se deliberavam sobre as leis e a administração da justiça. Segundo 

Aristóteles, "... o que constitui propriamente o cidadão, sua qualidade

cidade principal, que á capital, fortaleza e mercado, rodeado por um certo número de aldeias que a abastecem. Muitas vezes, quer na 
circunvizinhança quer um pouco mais longe, nas suas margens, um porto permite comunicar com o exterior. A característica própria 
da Cidade é a de ser “autárquica”, quer dizer, a de se bastar a si mesma. Sendo o fato de se bastar a si mesmo o fim para que o todo 
tende, o homem atinge-o por intermédio da Cidade”.

VALVERDE, José Maria et allii. História do Pensamento, v. 1, p. 88.
57 Neste sentido, assevera Gustave Glotz, op. c i t p. 113: “Por outro lado, existe uma lei, o nómos, que nada tem de revelação. Nele, 
tudo é humano. Trata-se de uma lei cuja feição essencial é ser escrita. Já não é a propriedade particular de alguns privilegiados que a 
herdaram dos deuses; é despojada de todo e qualquer mistério; de todos é conhecida, a todos pertence. O responsável pela sua edição 
tem o próprio nome preso a ela: sabem todos que é Sólon, de Clístenes, ou simplesmente deste ou daquele cidadão. E ela não poderia 
ter-se incorporado à legislação, se o povo não a houvesse votado; não poderia ter recebido a anuência da maioria, se não tivesse
visado o interesse comum. Cumpre, portanto, que ela dê a cada um o seu quinhão de direito e de obediência”.
58 George H. Sabine, op. cit., p. 128, tece algumas considerações acerca da pequena participação política dos gregos, a partir da 
análise das teorizações de Platão e Aristóteles: “Falavam em nome da classe dos gregos que haviam encontrado que a vida na cidade- 
estado era satisfatória no substancial, ainda que de modo algum perfeita. Porém é um sintoma cheio de maus agouros o fato de que 
ambos os homens, que não tinham sem dúvida a intenção de serem porta-vozes de uma classe, se viram obrigados a fazer da 
cidadania um privilégio - e isso de modo cada vez mais explícito - e, em conseqüência, prerrogativa dos quais teriam a propriedade 
suficiente e disporiam do ócio necessário para poder gozar do luxo de uma posição política. Quanto mais profundamente penetram 
Platão e Aristóteles no sentido ético latente na cidade-estado, tanto mais se vêem obrigados a aceitar a conclusão de que esse sentido 
existe só para uns poucos e não para toda a massa de artesãos, agricultores e tarefeiros, como havia imaginado na era de Péricles. Isto 
sugere por si só - e assim ocorria na realidade - que pessoas com menos possibilidades de expressar-se ou situadas em posição menos 
favorável, podiam ver na cidade-estado uma forma de sociedade que não só necessitava de melhoras, senão que devia ser superada; 
pelo menos poderiam considerá-la como algo de que poderiam prescindir os homens que buscassem uma vida boa. Tal crítica de 
protesto, ou ao menos de indiferença, existia de modo um tanto obscuro na época de Platão e Aristóteles. Porém, as circunstâncias 
históricas foram de tal tipo que o futuro imediato veio a dar razão a essa crítica e não às teorias mais importantes daqueles homens 
mais grandes, e isto explica o eclipse temporal de sua filosofia política após da morte de Aristóteles.
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verdadeiramente característica, é o direito de voto nas Assembléias e de 

participação no exercício do poder público em sua pátria”. 59

Portanto, artífices, agricultores e os habitantes das cidades que 

haviam sido conquistadas, os metecos, os escravos e as mulheres não 

poderiam ser cidadãos, uma vez que eram considerados apenas súditos. 60 

Deriva desse estado de coisas, a instituição do direito de voto segundo um 

critério econômico e intelectual, pois somente os cidadãos poderiam possuir 

bens e dedicar-se à instrução, uma vez que esta era concebida sobretudo para

a formação dos cidadãos. 61 É o que depreendemos das assertivas de

Aristóteles:

“Convém que os cidadãos também tenham riquezas. 
Devem gozar de certa prosperidade, pois a cidadania 
não pode prostituir-se pelos trabalhadores manuais, 
nem por outras pessoas a quem a prática da virtude é 
desconhecida. Esta é uma conseqüência de nossos 
princípios. Como a virtude é indispensável para a 
felicidade, a felicidade do Estado não deve limitar-se a 
uma das suas partes, mas abarcar a universalidade 
dos cidadãos ou dos proprietários. Somente são 
verdadeiros cidadãos aqueles a que pertencem os 
imóveis, pois a simples cultura quase que só pode 
convirá pessoas de condição servil ou bárbara, assim 
como aos camponeses que por nascimento estão 
ligados à terra”. 62

Edward McNall Burns nos proporciona uma visão do panorama da 

vida social ateniense:

“Nos séculos V e IV a população de Atenas 
divide-se em três grupos distintos: os cidadãos, os 
metecos e os escravos. Os cidadãos, em número não 
superior a cerca de 160.000, compreendiam tão

59 ARISTÓTELES. Político, p. 36.
60 ARISTÓTELES. Política, p. 39.
61 ARISTÓTELES. Política, p. 55.
62 ARISTÓTELES. Política, p. 86.
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somente indivíduos do sexo masculino nascidos de 
pais cidadãos, exceto alguns poucos que 
ocasionalmente ganhavam essa condição, graças a 
leis especiais. Os metecos, que provavelmente 
não passavam de 35.000, eram residentes 
estrangeiros, principalmente gregos não atenienses. 
Salvo pelo fato de não terem quaisquer privilégios 
políticos e de geralmente não poderem possuir terras, 
os metecos do sexo masculino gozavam de 
oportunidades iguais às dos cidadãos. Podiam 
dedicar-se à qualquer ocupação que desejassem e 
participar de quaisquer atividades sociais ou 
intelectuais. Ao contrário do que supõe a tradição 
popular, os escravos nunca constituíram a maioria da 
população de Atenas. Ao que parece, seu número 
máximo não ultrapassou 110.000. Os escravos 
urbanos, pelo menos, recebiam excelente tratamento 
e eram às vezes alforriados pela prestação de 
serviços fiéis. Os homens podiam trabalhar em troca 
de salário e possuir propriedade e alguns deles 
ocupavam posições respeitáveis, como pequenos 
funcionários públicos e gerentes de bancos. No 
entanto, era muitas vezes cruel o tratamento 
dispensado aos escravos das minas”. 63

A escravidão era uma instituição consagrada da Antigüidade e, 

conseqüentemente, na Grécia64, uma vez que os segmentos mais privilegiados 

da população dependiam do trabalho escravo para manter a estrutura 

econômica, enquanto dedicavam-se aos negócios do Estado ou até mesmo ao 

ócio, à vida contemplativa. 65 Neste contexto, o trabalho braçal era algo 

considerado pejorativo. Aristóteles elaborou uma teorização para justificá-la, 

que feria os princípios eudemonísticos segundo os quais construiu a sua 

ética. 66

63 BURNS, Edward McNall. História da Civilização Ocidental, v. 1 p. 118-119.
64 Neste sentido aduz George H. Sabine, op. cit., p. 16: “Talvez uma terça parte dos habitantes de Atenas eram escravos. Em 
conseqüência, a instituição da escravatura era tão característica da economia da cidade-estado como a do assalariado o é no do estado 
moderno. É certo que os escravos não contavam politicamente na cidade-estado. Na teoria política grega se dá por certa a sua 
existência, do mesmo modo que na Idade Média se dá por deduzido que há uma hierarquia feudal e que se dá hoje na relação patrão e 
obreiro. Às vezes se lamentava a sua sorte e às vezes se defendia a sua instituição (ainda que sem abusos)”.

George H. Sabine, op. cit., p. 16, discorda desta visão.
66 REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario.. op. cit., p. 208.
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Aduzia Aristóteles que:

“Assim, em toda parte onde se observa a mesma
distância que há entre a alma e o corpo, entre o
homem e o animal, existem as mesmas relações; isto 
é, todos os que não têm nada melhor para nos 
oferecer do que o uso dos seus corpos e de seus 
membros são condenados pela natureza à 
escravidão. Para eles, é melhor servirem do que
serem entregues a si mesmos. Numa palavra, é
naturalmente escravo aquele que tem tão pouca alma 
e poucos meios, que resolve depender de outrem. 
Tais são os que só têm extinto, vale dizer, que 
percebem muito bem a razão nos outros, mas que 
não fazem por si mesmos uso dela. Toda a diferença 
entre eles e os animais é que estes não participam de 
modo algum da razão, nem mesmo têm o sentimento 
dela e só obedecem a suas sensações. Ademais, o 
uso dos escravos e dos animais é mais ou menos o 
mesmo e tiram-se deles os mesmos serviços para as 
necessidades da vida”. 67

A passagem supra transcrita apenas ressalta o hediondo 

preconceito dos helénicos, que construíram toda uma teorização para alçar ao 

poder estatal apenas a elite econômica e intelectual de sua sociedade, em

contraposição à propalada “democracia” grega, cuja condição de cidadão era

68restrita a uma proporção extremamente reduzida da sociedade.

Ademais, como muito bem ressalta Giorgio Del Vecchio, a 

escravidão ofende o direito que qualquer homem naturalmente tem à 

autonomia, bem como "... de nenhuma maneira se pode afirmar que, por 

natureza, exista uma espécie de homens destinados à servidão” . 69

67 ARISTÓTELES, tylítica, p. 13.
A condição do escravo foi criticada por Mareei Prélot, op, cit., v. 1, p. 217, quando asseverou: “Aristóteles, apesar de toda a

elevação do seu pensamento filosófico e de toda a sua perspicácia de sociólogo, não ultrapassa o ponto de vista segundo o qual o 
escravo é um instrumento cuja existência é indispensável à Cidade. O seu erro é ainda consideravelmente agravado pelo fato de 
pensar que todos aqueles que se dedicam às atividades manuais e aos negócios lucrativos, ocupações consideradas servis, são 
incapazes de levar uma vida virtuosa”.
69 DEL VECCHIO, (Sorgio. op. cit.. p. 49.
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Esse quadro também nos permitiria pensar acerca da 

impossibilidade de ascensão social no âmbito da pólis, que é condição para 

acesso à participação da administração do Estado e para a obtenção do status 

de cidadão. Este status somente poderia ser obtido de filhos nascidos de pai e 

mãe cidadãos.

Conseqüentemente, essa circunstância gerava uma atitude 

conformista e passiva dos excluídos da vida pública, perpetuando um sistema 

que reproduzia o quadro de discriminação e apatia política, que somente 

interessava aos cidadãos, ciasse para a qual Aristóteles ensinava.

Assim, o conceito de cidadania para os gregos estaria, de certa 

forma, comprometido com os interesses de um segmento da sociedade 

economicamente privilegiado.

Como pretendíamos demonstrar no início do presente capítulo, 

ficou evidente que a participação política do indivíduo na pólis é pressuposto 

para aquisição do status de cidadão. Deflui-se que esta participação estava 

adstrita a uma limitação espacial, quer dizer, às fronteiras que circundavam a 

pólis. Demonstramos ainda, que ao participar da pólis, na medida em que 

votava as leis, o cidadão também atuava para a criação do direito.

A ausência de direito de participação política dos súditos e a 

apatia política gerada por essa realidade vão abrir caminho para uma nova 

abordagem da filosofia - o estoicismo - perpetuando este quadro e trazendo 

novos fundamentos para a indiferença dos súditos no âmbito político. Mas as
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concepções desta corrente filosófica e seus desdobramentos serão analisados 

no próximo capítulo.
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CAPÍTULO II - A ESCOLA ESTÓICA E ALGUMAS 

REPERCUSSÕES NO PLANO POLÍT1CO- 

PARTICIPATIVO

Vimos no capítulo anterior que através da participação política na 

pólis, o indivíduo obtinha o status de cidadão, possibilitando-o atuar na 

definição dos destinos da pólis e na criação das leis.

No presente capítulo, iremos analisar o estoicismo, cuja 

importância reside na influência que causou às civilizações helenística e 

romana, pois a Escola estóica concebia um mundo sem fronteiras, uma 

cosmópolis, onde o indivíduo era cidadão do mundo, devendo desapegar-se 

dos laços que o ligavam ao Estado. Os seguidores desta Escola pregavam a 

apatia, o alheamento do mundo, que conduziu ao egoísmo. O indivíduo não se 

preocupava mais com os destinos da coletividade, estava preocupado com 

seus próprios interesses.

O nosso objetivo neste capítulo é demonstrar como a proposta 

cosmopolita dos estóicos contribuiu para mudar a concepção dos gregos de 

que a participação política deve se manifestar dentro dos limites precisos da 

pólis, uma vez que os estóicos preconizavam um mundo sem fronteiras. 

Mostraremos ainda que esta modificação ensejou a apatia política dos 

indivíduos, comportamento que foi extremamente favorável para controlar os 

povos conquistados por aquelas civilizações. No âmbito jurídico, verificaremos 

que não haverá mais a atuação dos indivíduos na votação das leis, como
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resultado da atuação dos governos despóticos na civilização helenística e no 

período imperial da civilização romana. Além disso, segundo as teorizações da 

Escola, uma vez implantado o Estado único, as leis seriam prescindíveis.70

1. A Civilização Helenística: da pólis à cosmópolis

Em que pese a civilização grega ter sido o palco de muitas 

conquistas grandiosas em vários campos do conhecimento, seu declínio 

consolidou-se com as invasões de Felipe II da Macedonia, entre 359 a 336 a.C.

Com a morte de Felipe, sucedeu-lhe o seu filho Alexandre Magno, 

o qual foi educado por Aristóteles, Alexandre era um grande admirador da 

cultura grega, tendo-a difundido no seu império, através de suas conquistas 

militares. Por sua vez, a cultura dos povos conquistados acaba influenciando a 

cultura grega.

Desta interação cultural surge a cultura helenística. “É o 

fenômeno do helenismo, isto é, a universalização da língua e da cultura gregas, 

de sua expansão pelos países orientais (Ásia Menor, Egito, Pérsia) que os 

exércitos de Alexandre tinham aberto à influência espiritual da Grécia. E Atenas 

já não é o único centro deste mundo intelectual; formam-se outros focos de 

cultura: Pérgamo, Antióquia e, principalmente, Alexandria, no Egito”. 71

70
NADER, Paulo, op. cit., p. 113.

71 MONDIN, Battista. Curso de Filosofia, v. 1, p. 109.
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Não obstante a cisão das duas culturas (helénica e helenística), 

podemos constatar que, mesmo com algumas diferenças, houve uma certa 

continuidade da civilização helénica. O grego continua a ser utilizado pelas 

classes cultas e por certos segmentos da população, a ciência e a lógica grega 

continuam a influenciar fortemente a civilização helenística. Porém, no plano 

político, a democracia é sobrepujada pelo despotismo extremamente 

rigoroso 72, sendo que algumas cidades-estados gregas persistiram, tendo 

outras sucumbido, nas quais foi adotada a monarquia. 73

Tendo a pólis sucumbido 74, com ela morre o cidadão. 75 Agora, 

todos os homens igualam-se na condição de súditos, pertencentes não a uma 

pólis, mas a uma “cosmópolis” 76, ou seja, a cidade universal.77

Os professores italianos Giovanni Reale e Dario Antiseri tratam da 

questão com maestria:

72
Kurt Schilling, na sua História das Idéias Sociais, p. 101-102, destacava que o objetivo das teorizações de Platão e Aristóteles foi 

tentar elidir a decadência da pólis. Aduz que fracassaram, como se constata no final da Idade Antiga, cujas novas idéias sociais 
conlbrmam-se com este declínio (sobretudo o epicurismo e o estoicismo, conforme veremos mais tarde). Assevera ainda que: "Tara 
compreender essas novas idéias sociais é preciso observarmos rapidamente o Estado no fim da Antigüidade. Trata-se de uma 
monarquia desenvolvida inicialmente no império de Alexandre, a partir da realeza macedônica meio bárbara, que em uma realeza de 
tribo;, depois, nos sucessivos Estados helenísticos, orientando-se cada vez mais para as formas de despotismo oriental, renovando-as; 
enfim, devorando tudo no cesarismo romano que se desenvolvera a partir da ditadura de Sila, do principado de Pompeu à monarquia 
de César, mas que se toma a partir de então um curioso despotismo oriental, renovado e retocado pela razão grega e o Direito 
Romano”. Acerca do ocaso da pólis, consultar também o estudo realizado por George H. Sabine, op. cit-, p. 127-135.
73 BURNS, Edward McNall. op. c i t p. 125.
74

O panorama da civilização helenística foi muito bem sintetizado por Guido Fassò, na obra Historia de la Filosofia dei Derecho, v. 
1, p. 74: ""Após a conquista macedônica da Grécia e do Oriente, e a posterior formação de um Estado que compreendia todo o mundo 
de então. Estado que Alexandre deliberadamente havia criado como um intento de realização de uma comunidade universal, as 
relações entre indivíduo e Estado, tal como se haviam desenvolvido na pólis e teorizado pelos pensadores crescidos nela e educados 
em seu ideal, haviam perdido todo fundamento e significado. Na monarquia universal de Alexandre - cujo ideal sobreviveu na mesma 
luta entre seus sucessores, e mais tarde em escassa medida realizado e perpetuado no império de Roma -, ainda que as velhas 
instituições da pólis formalmente subsistiram, não tiveram outra função e outro significado que as de serem órgãos da Administração 
local”.
75 Esta constatação foi observada por Guido Fassò, op. cit., p. 74: “A participação integral do indivíduo na vida do Estado havia, 
pois, diminuído. Num Estado-universo (Estado universal), como o de Alexandre, e, mais tarde, no romano, o indivíduo não podia 
seguir considerando a política como ética, como expressão total da própria personalidade: ou se alijava dela, encerrando-se numa 
moral individualista dominada pelos problemas do homem como indivíduo, não como cidadão; ou bem se sentia cidadão, sim, porém 
do mundo: não, pois, poli te s, senão cosmopolites. Em ambos os casos, o vínculo clássico entre ética e política havia sido quebrado”.
76 VALVERDE, José Maria et allii. op. cit.,, vol. 1, p. 102.
77 Conforme José Maria Valverde et allii, op. cit., v. 1, p. 116: wO ideal cosmopolita traduz-se no estoicismo por idéias de 
humanidade (jhumanistas, em latim) e de ecumenismo (palavra que deriva de cecumenicu, ou terra de todos). Tais idéias associam-se
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“De ‘cidadão’, no sentido clássico do termo, o homem 
grego torna-se ‘súdito’. A vida nos novos Estados se 
desenvolve independentemente do seu querer. As 
novas ‘habilidades’ que contam não são mais as 
antigas ‘virtudes civis’, mas são determinados 
conhecimentos técnicos que não podem ser do 
domínio de todos, porque requerem estudos e 
disposições especiais. Em todo caso, estas perdem o 
antigo conteúdo ético para adquirir um conteúdo 
propriamente profissional. O administrador da coisa 
pública toma-se funcionário, soldado ou mercenário. 
E, ao lado deles, nasce aquele homem que, não 
sendo mais nem o antigo cidadão nem o novo técnico, 
assume diante do Estado uma atitude de desinteresse 
neutro, quando não de aversão. >4s novas filosofias 
teorizam essa nova realidade, colocando o Estado e a 
política entre as coisas neutras, ou seja, moralmente 
indiferentes ou francamente entre as coisas a evitar.

Em 146 a. C., a Grécia perde totalmente a liberdade, 
tomando-se uma província romana. O que Alexandre 
sonhou, os romanos o realizaram de outra forma. E 
assim o pensamento grego, não vendo uma 
alternativa positiva à Pólis, refugiou-se no ideal do 
‘cosmopolitismo’, considerando o mundo inteiro uma 
cidade, a ponto de incluir nessa cosmópolis não só os 
homens mas também os deuses. Desse modo, 
dissolve-se a antiga equação entre homem e cidadão 
e o homem é obrigado a buscar nova identidade”. 78

Tal entendimento esvaziava totalmente a noção de cidadania, 

posto que esta condição era outorgada a todos, independentemente da sua 

participação ou não na administração do Estado.79

à idéia estóica de que o mundo é o logos, de tal modo que suas partes encontram-se unidas entre si e com o todo numa relação bem 
precisa: a simpatia”.
7 0  ____

REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. op. cií., v. 1, p.228.
79 Segundo José Maria Valverde et allii, op. ciL, v. 1, p. 102-103: “Mas entender assim a noção de humanidade a todos os homens, 
sem distinção, significa também tomá-la vazia e abstrata. Antes, na pólis, ser homem indicava uma situação e uma condição bem 
precisas: participar da vida pública e decidir os destinos da comunidade. Sob o império, porém, homens livres e escravos equivalem- 
se (todos são homens); mais do que isso, não há mais possibilidades de influir na vida política, que se toma um assunto alheio à 
maioria das pessoa. O homem não é mais essencialmente um homem político”. ... “A Filosofia do período helenístico volta-se então 
para a vida interior do homem - de qualquer homem -, pois a sua realização na vida exterior como animal político está interditada. O 
que importa agora é a intimidade do homem, a sua vida privada, buscar para ela regras de conduta pelas quais as pessoas possam 
viver bem, em qualquer tempo e circunstância. De certo modo, esse tipo de pensamento corresponde ao significado popular de 
“filosofia”: um receituário da “arte de viver” ou, como se diz, “filosofia de vida”.
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Adicionando-se tal fato com o despotismo estatal, conclui-se que 

a vida política toma-se um assunto alheio e desinteressante à grande parcela 

da população.80

Ante à impossibilidade de desenvolver-se no âmbito político, o

homem volta-se para si mesmo: “O que importa agora é a intimidade do

homem, a sua vida privada, buscar para ela regras de conduta pelas quais as

81pessoas possam viver bem e em qualquer tempo e circunstância”. Nesse

sentido, assevera Kurt Schilling:

“A razão pela qual, no helenismo e no Império
Romano, o homem tinha necessidade da Filosofia
como de uma medicina mentis era que ele perdera os 
objetivos de sua existência na ocupação ditatorial do 
govemo, afastava-se, desiludido, da pólis e procurava 
um guia que lhe pudesse ensinar de novo o sentidoop
de sua existência”.

Como conseqüência do comportamento passivo dos indivíduos, 

estes deixavam de ser cidadãos para tornarem-se súditos e os excessos de 

individualismo 83 geravam o egoísmo, rompendo os elos entre a ética e a 

política, que Aristóteles havia brilhantemente teorizado.84

80 No tocante â participação política no âmbito da civilização helenística, leciona Kurt Schilling, op. c it, p. 102-103: “Apesar disso, 
o império não era como tinham sido a pólis ou mesmo os antigos despotismos orientais, uma verdadeira comunidade. Tratava-se de 
uma unidade econômica e administrativa, a unidade de uma soberania militar, na qual uma multidão de súditos viviam uns ao lado 
dos outros. Esses súditos não participavam do govemo e não eram mais, como no Oriente Antigo, representados pelo rei ou o 
imperador. As formas de representação não passavam de aparência, propaganda e hipocrisia. Era assim que todo o mundo e cada um 
por si podia ocupar-se com seus interesses econômicos, culturais ou religiosos, mas sobretudo entregar-se aos prazeres da vida sob 
todas as suas formas, O aparelho político do soberano garantia a paz por meio de uma polícia remunerada e de soldados profissionais 
(e isso já no próprio interesse do soberano). Por esse motivo é que o rei ou o imperador era realmente o soter, o salvador, como é 
sempre chamado nas efígies das moedas ou nas inscrições. Era ele que salvava seus súditos da miséria, da insegurança das guerras 
civis e das inúteis lutas de partidos, mesmo quando governava rigorosamente, quando os coletores de impostos trabalhavam não 
somente para ele, mas também para si próprios e pilhavam as províncias”.
81 VALVERDE, José Maria. op. cit. , , v. 1, p. 103.82

SCHILLING, Kurt. op. cit., p. 104.
83

Neste particular, aduz George H. Sabine, op. c it , p. 147: “Assim, pois, o pensamento político teve que aclarar duas idéias e 
mesclá-las num esquema de valores comum: a idéia de indivíduo, exemplar distinto da espécie humana que tinha uma vida 
puramente pessoal e privada, e a idéia de universalidade, de uma humanidade que alcançava a todo o mundo e no qual todos os 
homens estavam dotados de uma natureza comum. Isto era um suposto que havia desempenhado um papel pouco importante na ética 
da cidade-estado na qual o indivíduo aparecia como cidadão e sua maior significação se baseava no seu status ou sua função. No 
mundo grande poderia dizer-se que um indivíduo tivera alguma função que realizar - salvo em algum sentido religioso porém podia, 
por assim dizer, converter na virtude sua própria insignificância. Poderia proclamar que sua vida íntima, impossível de ser
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Nesse diapasão, lecionam ainda Reate e Antiseri que:

“A ética clássica, até Aristóteles, era baseada no 
pressuposto da identidade entre homem e cidadão; 
por isso, era baseada na política e até subordinada a 
ela. Pela primeira vez na história da filosofia moral, na 
época helenística, graças à descoberta do indivíduo, 
a ética se estrutura de maneira autônoma, baseando- 
se no homem como tal, na sua singularidade. As 
tentações e as concessões egoísticas que 
assinalamos são precisamente a exasperação desta 
descoberta”. 85

A cultura helenística gerou três escolas filosóficas: o 

epicurismo86, o ceticismo (cinismo) 87 e o estoicismo.

Passaremos a desenvolver a análise do estoicismo, eis que o seu 

estudo nos possibilitará compreender melhor a temática da participação política, 

no que se refere à apatia que engendrou, peculiaridade que iria influenciar as 

civilizações helenística e romana.

compartilhada por outra pessoa, era a origem de todos os demais valores. Em outras palavras, poderia reclamar um direito inerente, o
direito a que se respeitasse sua própria personalidade. Porém isto exigia, por sua vez, um correspondente aumento de sentido ético à
idéia de universalidade. À mera semelhança de espécie havia que acrescer a semelhança de espírito, a homonoia ou concórdia., uma
união de corações que faz da espécie humana uma família comum ou fraternidade”.
84 Corrobora nosso entendimento Guido Fassò, op. c i t p. 74, que aduz: “Este mundo helenístico, não contido já nos estritos limites 
do Estado-cidade, e aberto, pelo contrário, aos influxos das civilizações daqueles povos que os gregos dos séculos precedentes haviam 
considerado sempre como inferiores, ‘bárbaros’, e que agora se consideravam como iguais, corno cidadãos de uma única e imensa 
cidade, apresenta também, no campo filosófico, caracteres muito distintos do mundo hclcnico que teve por centro Atenas. O interesse 
especulativo enfraquece; não se encontram pensadores de relevo nem grandes sistemas filosóficos; é escasso o interesse pela 
metafísica, e a moral tende essencialmente a traçar ideais de vida quieta e auto-suficiente alijada de qualquer compromisso ativo na 
sociedade e no Estado”.
0 5  ____

REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario. op. cit., v. 1, p. 229.
86 Segundo BATTiSTA MONDIN, História da Filosofia, v. 1, p. 113-115 “O Epicurismo, fundado por Epieuro de Samos (falecido 
por volta de 260 a„C.), é uma filosofia que, em muitos aspectos, se contrapõe ao estoicismo. Como filosofia , ela é essencialmente 
materialista (identifica os princípios primeiros das coisas com os átomos e com o vazio, mecanicista (todos os fenômenos se reduzem 
ao movimento e à estas leis), sensista (o único conhecimento verdadeiro é o dos sentidos) e hedonista (a felicidade consiste no 
prazer)”. [...] cO prazer no qual, para Epieuro, consiste a felicidade é a vida pacífica, a paz da alma (tranquillitas animi, tranqüilidade 
da alma), a ausência de qualquer preocupação: a “afaraxia” (aiaraksía). O prazer é entendido, portanto, como ausência de dor e não 
como satisfação de paixões. A virtude é o meio para se conseguir o verdadeiro prazer. Virtuoso é aquele que aproveita todo o deleite 
com moderação e medida e que limita o seu desejo àqueles prazeres que não perturbam a alma. Para a completa consecução da paz 
da alma, da ataraxia, da felicidade, Epieuro recomenda libertar-se de três preocupações: dos deuses, da morte e da atividade política.”

Assevera Umberto Padovani e Luís Castagnola na obra História da Filosofia, p. 166 que: “Mais coerente do que as escola 
precedentes, especialmente do que o estoicismo, com os fins práticos de uma filosofia de renúncia, é o ceticismo, Visa alcançar a paz 
almejada negando não apenas a ação, mas também o pensamento que implica na pesquisa, na escolha, na responsabilidade, na 
perturbação. O ceticismo clássico começa com Pirro de Elis (362-275 a. C.); encarna-se, a seguir, na média acadêmica com 
Caméades; e , enfim, ressurge na forma pinoneana com Sexto Empírico, a princípios da era vulgar. O ceticismo tenta demolir 
criticamente o conhecimento sensível, bem como o conhecimento intelectual e o da opinião”.
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1.1. A Escola Estóica

A escola estóica foi fundada por Zenão de Citio (333/332-262 

a.C.) de origem fenícia, cujo nome lhe é atribuído posto que ensinava sob os 

pórticos (stoâ) em Atenas.

Conforme as lições de Paulo Nader:

“O estoicismo é uma doutrina que teve os seus 
antecedentes com a Escola Cínica, sobretudo no 
pensamento de seus corifeus Antístenes (445-370 
a.C.) e Diógenes (413-323 a.C.). Para eles, os 
homens deveriam limitar as suas necessidades e 
depender menos das coisas. Cada cidadão deveria 
agir livremente e desatar os laços que o prendiam ao 
Estado e se transformar em cidadão do mundo 
(cosmopolita). A atenção dos homens deveria voltar- 
se para as leis da virtude e não para os costumes e 
leis impostos pelo Estado. Pregaram o retomo ao 
primitivo estado de natureza’’. 88

A doutrina da Escola Estóica 89 foi sistematizada por Crisipo (281- 

208 a.C.), expandindo-se pela Grécia e inclusive em Roma como veremos no 

próximo item.

Os estóicos asseveravam que o universo era regido por um 

princípio geral, denominado Logos go, ou seja, a razão. O homem e todas as

QO _
NADER, Paulo. Filosofia do Direito, p. i 12.

89 Para um maior aprofundamento do estoicismo, são importantes os estudos de Bertrand Russel, na obra História da Filosofia
Ocidental Livro Primeiro, p. 293-313.
90 O Logos foi definido com precisão por Guido Fassò, op. cit, p. 77: “Segundo os estóicos, o universo está animado por um 
princípio absoluto, que é o logos, razão: e esta Razão universal é a que, como já havia dito Heráclito, invade e move a matéria 
identificando-se com ela. A visão estóica da realidade é, em suma, decididamente panteísta: a divindade é concebida como imanente 
ao mundo: Deus é o princípio animador do universo, do que é sua causa intrínseca, a lei. E esta lei é razão, a mesma razão que é 
essência da alma humana. É evidente que, quando a propósito do estoicismo, se fala de uma lei reguladora do cosmos, a palavra lei 
vem a assumir um significado complexo. A lei de que nos falam os estóicos é a necessidade universal da natureza - natureza que 
compreende também ao homem -: norma da mesma, porém norma que é intrínseca, que expressa ao mesmo tempo dever ser e o ser, 
os que, por enquanto, coincidem. E, com efeito, desta identificação que comportava o panteísmo estóico, da normatividade - 
característica essencial da lei - com a necessidade física, se deriva para as proposições que dão a esta última o nome de Íe i”\  E 
complementa Kurt Schilling, op. ciL, p. 114: “Partindo da hierarquia da natureza,, na qual cada existência tem seu próprio lugar, sua
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coisas que haviam no mundo estavam subordinadas a este princípio, cuja 

essência era a racionalidade (“segundo a natureza racional do homem” 91). “O 

motivo que os levou a admitir a razão (Logos) como elemento primordial do 

cosmo é o fato de que o homem é dotado de razão. Ora, o homem é 

manifestação do cosmo, e como o todo não pode ser menos perfeito que as 

suas partes, não se pode aceitar que o cosmo seja destituído de razão”. 92

O homem que vive consoante à razão é aquele que se afasta das 

paixões, que têm apenas o condão de perturbá-la. Uma vez que o mundo, 

sendo regido pela razão, impõe que todos se reconheçam como parte dela, e 

aceitem impassivelmente, ou seja, sem paixão, a sua condição. Neste contexto, 

a liberdade consiste na ausência de paixões. “Nisto consiste a liberdade, e é 

por isso que o homem pode ser livre mesmo sendo escravo. Ausência de 

paixão: apatia - esse é o ideal ético dos estóicos. Assim, o homem é livre à 

medida em que se conforma com às leis do logos”. 93

Anteriormente, vimos que Aristóteles compreendia a felicidade 

como um fim e a virtude como um meio e que elas só se concretizariam na 

medida em que o cidadão participasse da vida pública e nos destinos da 

comunidade.94

vocação e sua finalidade, vê-se surgir uma quantidade de deveres mais ou menos longínquos, um direito natural para o uso do 
homem. Esse direito é tanto um dever - o que é exigido no officium, o cargo, o posto em que se é colocado (como em Platão) - quanto 
um direito à participação, livremente consentida pela vontade, na ordem do Universo. [...] É, antes de tudo, a verdade que nasce do 
conhecimento racional da ordem do mundo. Esse direito chama-se então, segundo o temo estóico, conservado até nossos dias, "direito 
natural1, em oposição a todo direito outorgado, decidido, convencionado ou imposto. Em termos modernos, é o direito "positivo’”.
91 MONDIN, Battista. op. cit., v. 1, p. 111.
92 MONDIN, Battista. op. c i t v. 1, p. 110.9t

VALVERDE, José Maria. op. cit.y v. 1, p. 110.
94 Cari J. Friedrich, na obra Perspectiva Histórica da Filosofia do Direito, p. 44-45, sintetiza as repercussões decorrentes do 
advento do pensamento estóico em relação à pólis e âs teorizações de Aristóteles no que tange à participação política: “O que é 
decisivo para a Filosofia do Direito é, acima de tudo, fixarmos que os estóicos fizeram explodir a estrutura da pólis, que para Platão e 
Aristóteles fora algo indiscutível, e proclamaram a humanidade como uma comunidade universal. Um deus, um Estado, uma lei - esta 
bem conhecida fórmula estabelece a doutrina dos estóicos de um modo bastante simples e claro. Um homem é diferente de outro
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Os estóicos, ao contrário, as identificaram:

“A felicidade, para eles, consiste em viver segundo a 
razão (segundo o Logos) ou, o que dá no mesmo, em 
viver segundo a natureza (segundo a natureza 
racional do homem); por outro lado, viver segundo a 
razão equivale, para os estóicos, a ser virtuoso.

Mas, que vem a ser virtude? Ela é uma disposição 
intema pela qual a alma está em harmonia consigo 
mesma, isto é, com o próprio Logos. A virtude não 
consiste, como pensava Aristóteles, no justo meio 
entre dois vícios opostos, mas em um dos dois 
extremos: no extremo que é conforme à razão (o 
outro extremo é conforme as paixões). Entre virtude e 
vício não há meio-termo; ninguém é mais ou menos 
viciado ou virtuoso: é simplesmente virtuoso ou 
viciado. [...]

A prática da virtude, segundo os estóicos, consiste na 
apatia (apátheia), isto é, a anulação das paixões e na 
superação da própria personalidade”. 95

Assim é possível afirmar que a escola estóica preconizava a 

fundação de um Estado universal, tendo como alicerce a igualdade, inexistindo 

distinções de classes ou de fronteira.96

Aduz George H. Sabine nesse sentido que: “A/o estado ideal, 

dizia, os homens viveriam como um só ‘rebanho’, sem família, e é de se 

presumir que sem propriedade, sem distinção de raça nem classe e sem 

necessidade de dinheiro nem tribunais de justiça”. 97

homem não pelo fato de pertencer a uma pólis, mas unicamente por ser um homem sábio, que reconhece a doutrina estóica, ou um 
tolo, que não a reconhece. Por essa razão, a verdadeira pólis não é qualquer pólis existente, como Atenas, mas, de fato, uma 
comunidade de todos esses homens sábios. Todos estão sujeitos a um Deus e a uma lei (lex). No Digest (I. 3. 2.), o grande Crisipo, 
que articulou a doutrina estóica num sistema, é exaltado como um filósofo de estóica sabedoria e dele se diz ter confirmado, em seu 
trabalho sobre nomos: ‘O nomos [lei básica] governa todas as coisas divinas e humanas
95 MONDIM, Battista. op. cit., v. 1, p. 111-112.
96 Tais concepções do pensamento estóico foram assim comentadas por George H. Sabine, op. cit., p. 153-154: “Para tanto, existe um 
estado universal. Tanto os deuses como os homens são cidadãos dele, e têm uma constituição - a reta razão - que ensina os homens o 
que se deve iàzer e o que se deve evitar. A reta razão é a lei da natureza, a protetora universal do justo e do bom, imutável enquanto
aos seus princípios e obrigatória a todos homens, tanto governantes como governados - a lei de Deus”.
97 SABINE, George H. op. cit., p. 149.
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As conseqüências da implantação no Estado universal

(cosmópolis) no âmbito do direito foram enunciadas por Paulo Nader, a partir

das teorizações de Zenão de Cítio:

““Pelos princípios gerais do estoicismo se depreende 
a existência de um Direito Natural, que seria aquele 
em total harmonia com a razão que govema universo. 
Com a implantação do Estado único, o Direito Natural 
tenderia a se efetivar espontaneamente, prescindindo 
de leis, pois estas não seriam mais necessárias, 
conforme o pensamento do fundador da Escola”. 98

A característica cosmopolita dos estóicos foi ressaltada por 

Vitorino Félix Sanson:

“Os estóicos pregam a fraternidade universal, a 
igualdade humana, o cosmopolitismo, condenam a 
escravidão. Esta doutrina é conseqüência lógica dos 
princípios cosmológicos, e também uma tomada de 
posição política histórica, contra a visão estreita da 
polis grega, e favorável à posição macedônica dos 
grandes impérios, que abarcam terras e povos das 
mais diversas culturas”. 99

Kurt Schilling também analisou esta característica cosmopolita ao

aduzir:

“Outrora, na antiga pólis, a comunidade baseava-se 
no connubium e no commercium, e tomara-se 
consciente por meio do mito e do culto. Era sempre 
comunidade de um grupo determinado: a família, a 
parentela, a tribo, a aldeia, a cidade o povo. Agora a 
comunidade se baseia numa simpatia intelectual 
como o cosmos, único valor da vida que subsiste 
ainda quando se venceram as paixões. Ela é não 
somente a comunidade de todos os homens (povos, 
indivíduos, da mesma língua e da mesma raça), mas 
também de todos os seres vivos e de todas as coisas 
do mundo. De fato, o próprio mundo, com todos os 

A seres e todas as coisas, é concebido como a mais
sábia existência. A dependência de um grupo social 

ss determinado: família, cidade, comunidade de língua ou

QQ
NADER, Paulo. op. cií., p. 113.
SANSON, Vitorino Félix. Estoicismo e Cristianismo, p. 23.99
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de educação, ou de uma raça ou classe, é 
caracterizada como um simples ‘acaso do 
nascimento’. O cidadão toma-se, em um sentido 
imediato (do modo inteiramente diverso do que se usa 
e abusa atualmente), ‘cidadão do mundo’, colocado 
em seu lugar no cosmo vivo. A palavra que a isso se 
refere: ‘cosmopolita’, cidadão do cosmos, como se 
dizia antes do cidadão de Atenas, de Roma, etc., foi 
retomada de Antístenes pelo estoicismo e se encontra 
já em Demócrito sob formas variadas. Contudo, foi só 
no estoicismo que adquiriu seu sentido e seu valor 
universal”. 100

O estoicismo, na medida em que procurava diminuir a diferença

existente entre os indivíduos, também o fazia em relação aos estados,

colimando a concretização do estado universal, quando propugnava um sistema

jurídico de âmbito mundial. George H. Sabine apresenta tais concepções:

“Se o estoicismo diminui a importância das distinções 
sociais entre os indivíduos, tendeu também a 
promover a harmonia entre os estados. Hâ sempre 
duas leis para todo homem, a lei de sua cidade e a lei 
da cidade universal, a lei do costume e a lei da razão. 
É a segunda que deve ter autoridade superior e a que 
deve contribuir à regra a que devem conformar-se às 
leis e costumes das cidades. Os costumes são 
diversos e múltiplos, porém a razão é una, e atrás da 
variedade de costumes deve haver alguma unidade 
de fim. O estoicismo tendia a conceber um sistema 
jurídico de âmbito mundial, composto por infinitos 
ramos locais. As diferentes localidades poderiam 
diferir segundo as circunstâncias, sem deixar isso de 
ser razoáveis, tanto que a racionalidade de todo o 
sistema tendia a impedir que as variações se 
convertessem em oposição. Em substância, isso não 
difere muito da harmonia ‘ou união de corações’ por 
que fazia votos Alexandre. No mundo helenístico 
havia por todas as partes cidades e outras 
autoridades locais dotadas de maior ou menor 
autonomia. As monarquias as mantiveram unidas 
mediante um direito comum ou real. A arbitragem 
chegou a ser uma prática reconhecida e muito 
difundida de resolver conflitos entre as cidades. No 
regime interno o juízo dos pleitos privados ante

100
SCIULLING, Kurt. op. cit, p. 115-116/
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comissões judiciais procedentes de outras cidades 
mudou em grande parte os antigos júris 
populares”. 101

Apesar de haver restado apenas fragmentos dos textos de Zenão 

de Cítio, o mesmo asseverava em “Do Estado”: “‘Não deveríamos viver em 

Estados ou populações divididas e cada um com seu direito, mas crer que 

todos os homens são nossos compatriotas e concidadãos; não deveria haver 

mais do que uma forma de vida e uma ordem estatal, do mesmo modo que um 

rebanho comum se cria segundo uma só lei’ 102

Esta pretensão era extremamente útil aos anseios expansionistas 

da civilização helenística, uma vez que induzia os povos conquistados à 

inexistência de discriminação no tocante à sua origem, como uma forma de 

aplacar quaisquer tentativas de insurreição. Isso também reforçava a idéia da 

cosmópolis, do cidadão do mundo, a qual colaborava para que o indivíduo não 

tivesse condições de identificar-se com a sua comunidade.

Do mesmo modo, demonstra-se frívola a proposição da 

inexistência da distinção de classes, uma vez que seria difícil se admitir que o 

homem livre e o escravo são iguais, com o argumento de que a verdadeira 

liberdade encontra-se na razão e, como ela é individual, não poderia ser 

cerceada.

A apatia que serve de ideal para os estóicos gera o alheamento 

do mundo e esse desapego conduz ao egoísmo. Dentro dessa realidade, o

101 SABINE, George H. op. cit., p. 154.
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indivíduo não tem qualquer perspectiva em relação ao outro. E isso pode 

resultar no próprio aniquilamento da vida social.

Corroborando nosso pensamento, lecionam Giovanni Reale e 

Dario Antiseri:

“A apatia que envolve o estóico é extrema, acabando 
por se tomar verdadeiramente enregelante e até 
inumana”. [ . . . ]  “A ajuda que o estóico dá aos outros 
homens só poderá, assim, ser asséptica, longe de 
qualquer ‘simpatia’ humana, exatamente como o frio 
logos deve se mover entre os seus semelhantes em 
atitude de total distanciamento, seja quando fizer 
política, seja quando se casar, seja quando cuidar dos 
filhos, seja quando fizer amizades, acabando por 
tomar-se estranho à própria vida: com efeito, o 
estóico não é um entusiasta da vida, nem um amante 
dela, como o epicurista”. 103

Vimos que a ausência de delimitação do espaço político ensejou a 

apatia do indivíduos. Apesar dessa característica negativa, o estoicismo não só 

vingou na civilização helenística, mas estendeu-se à civilização romana, 

influenciando fortemente os seus intelectuais e governantes, atendendo aos 

seus propósitos hegemônicos, que serão objeto de estudo do próximo item.

2. A Civilização Romana

A civilização romana surgiu muito tempo antes do ocaso da 

civilização grega. Ela já se destacava paralelamente ao tempo das conquistas 

militares de Alexandre Magno e desenvolveu-se a tal ponto que consolidou sua

102 VALVERDE, José Maria, op. eit, v. 1, p. 118.
103 REALE, Giovanni e ANTISERI, Dario, op. cit., p. 265.
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hegemonia por aproximadamente cinco séculos. Os domínios de Roma, ao final 

do século I a.C., compreendiam todo o mundo helenístico.104

O Mediterrâneo tornou-se o mare nostrum e é através dele que 

chegam as riquezas oriundas das conquistas militares. Roma conhece nesse 

período uma grande prosperidade e luxo. O “lago romano” também permite a 

vinda de muitos estrangeiros, tais como sírios, egípcios, hebreus, gregos, os 

quais trouxeram novos valores culturais que iriam influenciar de forma marcante 

o modo de viver e de pensar romanos, destacando-se a cultura grega. Bums 

assevera que “Roma edificou uma importante ponte histórica entre o Oriente e 

o Ocidente”. 105

Contudo, Roma trilhou o seu próprio caminho, premida por duas 

culturas (a tradição agrícola e a influência grega). A história da civilização 

romana é caracterizada pela tradição agrícola e pelas conquistas militares e, 

por outro lado, os romanos cobiçavam a cultura e o luxo dos gregos. 106 

Enquanto essa realidade manifestou-se, os romanos conheceram um período 

de grande esplendor. 107

Após Roma ter vivenciado a experiência monárquica, por volta do 

final do século VI a.C., ela é substituída pela República.

104 vide Edward McNall Bums, op. tit., p. 138.
105 BURNS, Edward McNall. op. tit., p. 139.

BURNS, Edward McNall, op. tit., p. 139.
107 BURNS, Edward McNall, op. tit., p. 138.
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A queda da Monarquia gerou várias modificações no panorama 

político. O rei foi substituído por dois cônsules, os quais eram funcionários, 

sendo que o seu número tinha por escopo que um controlasse o outro. Eram 

eleitos para um mandato de um ano, tendo competência executiva e judiciária. 

O Senado tem as suas competências ampliadas para “controle sobre os fundos 

públicos e o poder de veto sobre todos os atos da assembléia”. 108

Na hipótese de ocorrer um conflito entre os cônsules, era 

facultado consulta ao Senado para dirimi-lo. Nos casos de emergência, poderia 

ser nomeado um ditador, pelo prazo máximo de seis meses.

A República foi um período caracterizado por conflitos bélicos 

constantes visando a conquista de novos territórios, o que reforçava a 

característica agrária dos romanos. Tais conflitos ensejaram repercussões 

nefastas no âmbito social, econômico e cultural. Os agricultores dedicavam-se 

ao serviço militar, e ao fazê-lo, negligenciaram o cultivo da terra, resultando no 

seu endividamento e na conseqüente perda das suas propriedades.109

Isso favoreceu a concentração da renda na mão dos grandes 

proprietários de terras e, por outro lado, fez com que muitos agricultores se 

deslocassem para as cidades ou mesmo se sujeitassem a trabalhar como 

rendeiros nos territórios conquistados.

in o
BURNS, Edward McNall. op. ciL, p. 143.

109 José Mana Valverde, op. ciL v. 1, p. 133, assevera que “Res publica significa ‘coisa de todos \ Mas da República romana só 
participavam os patrícios que detinham o poder econômico e militar e, agora, também o político. A plebe - pequenos proprietários, 
comerciantes e artesãos - e os clientes (espécie de agregados dos patrícios), para não falar de escravos, não tinham acesso ao poder. A 
história de República é assim uma sucessão de revoltas da plebe que aos poucos foi conquistando direitos políticos, que revertiam em 
benefícios econômicos”.
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Ao mesmo tempo, para aplacar as reivindicações econômicas dos 

plebeus, havia necessidade de conceder-lhes terras e isso somente seria 

possível através de conquistas militares, pois os patrícios detinham uma 

parcela considerável das propriedades. O resultado dessas conquistas 

territoriais foi um extenso Império.

Para controlá-lo, havia a necessidade de centralizar o poder 

político, inclusive facilitando sufocar eventuais insurreições.

Com esse intuito, o Senado investiu Júlio César (101-44 a. C.) na 

posição de imperator (comandante do Exército) em 46 a.C .110

Na civilização romana, tanto na República quanto no Império, 

iremos verificar que as idéias do estoicismo estiveram presentes e 

influenciaram fortemente as decisões políticas da civilização romana, sobretudo 

no tocante à participação política.

É dentro de um contexto de ócio que nasceu e se desenvolveu o 

pensamento romano, que era a soma de várias correntes filosóficas, havendo 

uma preponderância no tocante à moral. Adicione-se a essa falta de 

originalidade que a produção filosófica romana ficou muito a desejar se 

comparada à grega, com exceção no campo do direito.

110 Dois anos após, é proclamado ditador vitalício pelo Senado, mas foi assassinado logo depois. Aduz ainda José Maria Valverde 
et allii, op. cit., v. 1, p. 133-134: “Tal eletiva concentração de poderes em uma só pessoa, esvaziando as demais instituições políticas, 
representaria, de certa maneira, um alívio para as famílias aristocráticas, já cansadas da onerosa participação no negotium (negócio, 
que na época significava administração pública); podiam agora gozar do otium (ócio), uma vida sem trabalho proporcionada pela 
riqueza do Império e peio emprego da mão-de-obra escrava, e assim dedicar-se à cultura e às artes”.
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Os principais representantes do estoicismo em Roma são Cícero, 

Marco Aurélio, Epíteto e Sêneca, cujas contribuições foram muito mais no 

campo pragmático do que teórico.111

Marcos Túlio Cícero (106 - 43 a.C.) foi orador, advogado, 

jusfilósofo e renomado político romano, autor das Catilinárias. Para ele o direito 

não é produto do arbítrio, mas resulta da natureza. Assim como o direito, o 

Estado também é fruto da natureza, posto que haveria um instinto natural que 

impele o homem para a convivência e ação política. “Assim se renova a política 

aristotélica”. 112

Assim manifestava-se Cícero acerca dessa natureza:

“A razão reta, conforme à natureza, gravada em todos 
os corações, imutável, etema, cuja voz ensina e 
prescreve o bem, afasta o mal que proíbe e, ora com 
seus mandados, ora com suas proibições, jamais se 
dirige inutilmente aos bons, nem fica impotente ante 
aos maus. Essa lei não pode ser contestada, nem 
derrogada em parte, nem anulada; não podemos ser 
isentos de seu cumprimento pelo povo nem pelo 
Senado; não há que procurar nela outro comentador 
nem intérprete; não há uma lei em Roma e outra em 
Atenas, uma antes e outra depois, mas una, sempre 
etema e imutável, entre todos os povos e em todos os 
tempos; uno será sempre o seu imperador e mestre, 
que é Deus, seu inventor, sancionador e publicador, 
não podendo o homem desconhecê-la sem renegar- 
se a si mesmo, sem despojar-se do seu caráter 
humano e sem atrair sobre si a mais cruel expiação, 
embora tenha conseguido evitar todos os outros 
suplícios”. 113

111 A este respeito vide SANSON, Félix Vitorino, op. c i t p. 135.
112

DEL VECCHIO, Giorgio, op. cit., p. 56.
113 CÍCERO. Da República, p. 170.
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As palavras de Cícero, contudo, não expressam a realidade da 

prática política romana, como acabamos de verificar. Se ela efetivamente fosse 

executada, não legaria a apenas uma classe (a dos patrícios) o direito de 

participar na gestão da coisa pública.

Por outro lado, a referida classe detinha o poder constituído, eis 

que votava, executava e julgava. Portanto, era ela quem acabava determinando 

o que era este Direito Natural conforme a razão e que todos deveriam 

obedecer. Por este motivo não admite refutação, reitera o seu caráter universal, 

uma vez que deve ser aplicado em todo os domínios da civilização romana.

Em outras palavras, o homem deveria resignar-se ao Logos que 

era manifestado pelo Direito Natural, cuja interpretação e aplicação estava nas 

mãos dos patrícios e dos governantes, expressando os interesses da elite 

política.114

Marco Aurélio Antonino (121-180 d.C.) foi imperador e autor de 

Meditações. Dentro da proposta estóica da cosmópoiis, aduziu que “Ora, minha 

natureza é racional e cívica; eu tenho uma cidade e um país; como Marco,

114 De acordo com o nosso pensamento, as lições de François Châtelet et allii, na obra História das Idéias Política desde a 
Antigüidades, p. 24-25, ao comentar os princípios que definem a “cidade ecumênicd4(=umversai) segundo Cícero e as suas 
conseqüências políticas: “Desse modo, as legislações de fato aparecem, no mais das vezes, como produtos dessa ignorância. O mérito 
das instituições romanas, contudo, consiste em ter definido a comunidade por elas regida com base num vínculo jurídico e numa 
ordem política estritamente determinada. Por causa disso, a respublica ganha uma outra consistência: formada por experiência e por 
reflexão, é também - de certo modo e na medida em que a contingência histórica permite - a expressão da lei natural. A Cidade 
ecumênica poder assim ser compreendida, enquanto concede progressivamente o direito de cidadania e faz com que os povos 
conquistados se beneficiem das garantias do direito romano, como o núcleo de uma organização universal que faz de cada indivíduo 
um cidadão do mundo, um cosmopolita. Sem o querer, Cícero prepara a ordem imperial. E isso em medida tanto maior quanto, 
retomando o tema da constituição mista, esboça a imagem do prittceps, do príneipe-árbitro, “tutor e defensor da respublicd\ 
Dezesseis anos depois da morte de Cícero, Otávio Augusto receberá o titulo de Imperator
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tenho Roma, e como homem tenho o Universo. Por conseqüência, o que é 

benéfico para estas duas entidades é o único bem para mim” . 115

A partir da frase supra transcrita, constata-se que há uma 

tentativa de diferenciar Roma do mundo. Todavia, como vimos anteriormente, 

tal diferença inexiste, pois o que era o mundo nessa época, senão o próprio 

domínio romano? 116

Marco Aurélio pretendia asseverar que, independentemente do 

local onde o homem estiver domiciliado, ele deve direcionar seus esforços no 

sentido manter a hegemonia territorial romana e que isso somente poderia 

acontecer se “apaticamente” aceitasse essa condição. Existiria, ademais, algo 

mais útil às duas cidades do que o homem aceitar esta condição?

Esse quadro de apatia, reforçado pelas teorizações dos 

seguidores do estoicismo em Roma, particularmente seus governantes, 

colabora para que os povos conquistados pelos romanos não se insurgissem 

contra a dominação e se resignassem com tal condição, perpetuando o status 

político e militar romano.117

AURÉLIO, Marco, Meditações., p. 67. No mesmo sentido, op. cit., p. 37-39: "Pensa nos milhares daqueies que sofreram 
inimizades, suspeitas, animosidades conflitos e que agora estão mortos e são pó e cinza, e não te agites mais. Ou por acaso estás 
descontente com a parte do Universo que te cabe? Lembra-te mais uma vez do dilema: 4se não há uma Providência, então apenas um 
conjunto de átomos’, e considera que o mundo éapenas uma cidadé\

Corrobora nosso entendimento Emst Cassirer, na obra O Mito do Estado, p. 134: “Como podia o filósofo estóico conservar a sua 
independência de pensamento, a sua autonomia, o seu juizo firme e imperturbado, no turbilhão das paixões e na arena das lutas 
políticas? Mas não foi desta maneira que os escritores romanos, homens como Cícero, Sêneca e Marco Aurélio, compreenderam e 
interpretaram o ideal estóico. Para eles não existia quebra de continuidade entre a esfera individual e política. E isto porque estavam 
convencidos de que a realidade tomada como um conjunto tanto a realidade física como a vida moral, era uma grande "república”. 
Esta república é a mesma para todas as nações, a mesma para deuses e homens. Todos os seres racionais são membros da mesma 
comunidade. "Universus hic mundus”, dizia Cícero, “una civitas commums deorum atque hominum existimanda est”. Aquele que 
vive em harmonia consigo mesmo, com o seu “demônio”, diz Marco Aurélio, vive em harmonia com o universo. A ordem universal e 
a pessoal nada mais são do que diferentes manifestações de um princípio comum subjacente”.

George H. Sabine, op. cit., p. 156 e 158/159, discorre acerca desta peculiaridade: “Nenhum outro sistema grego era tão 
apropriado como o estoicismo para encaixar com as virtudes originárias de domínio de si mesmo, devoção ao dever e espírito público 
de que se orgulhavam especialmente os romanos, e nenhuma concepção política estava tão bem qualificada como a doutrina estóica
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Este quadro de apatia política, fruto da influência do estoicismo, 

não estaria completo sem o pensamento de Epíteto (50-130 d.C.), ex-escravo 

que após sua alforria se dedica à Filosofia. Aduzia que era necessário separar 

aquilo que depende de nós e o que não depende.

Afirma em seu Manual:

Depende de nós’”, ‘a opinião, a tendência, o desejo, 
a aversão, em uma palavra, tudo o que é obra nossa; 
não dependem de nós o corpo, a riqueza, os 
testemunhos de consideração, os altos cargos, em 
uma palavra, o que não é obra nossa’. Trata-se então 
de conduzirmos corretamente tudo o que depende de 
nós e permanecermos indiferentes quanto ao resto: 
nisto consistiriam a tranqüilidade da alma e a 
felicidade”. 118

Ora, os próprios escravos, mesmo na condição de libertos, 

incentivavam o desapego à pólis e à sua participação, renunciando aos cargos 

públicos e a tudo que estivesse fora da sua dimensão interior.

Na medida em que as leis são desnecessárias, consoante vimos 

anteriormente nas concepções de Zenão de Cítio, inexiste a necessidade da 

participação dos cidadãos para deliberarem sobre a sua elaboração, muito 

menos participar da administração da coisa pública.

do estado universal para introduzir um certo idealismo no negócio, demasiado sórdido, a conquista romana. O ponto de contato no 
momento crítico - a terça quarta parte do século II - apoiou na relação dos gregos, Panécio e Políbio, amigos pessoais, com o grupo de 
aristocratas romanos que formavam o círculo de Escipião Emiliano. [...] Tão pouco cabe dúvida de que o estado universal dos estóicos 
se prestava com íacilidade a uma espécie de imperialismo sentimental que permitiu aos conquistadores imaginar-se que não faziam 
senão assumir o que a teoria política de lingua inglesa tem denominado 4a carga do homem branco’ (white man’s burden) e que 
estavam levando os benefícios da paz e da ordem ao mundo politicamente incompetente. Por último, no fim do século II a. C. houve 
uma circunstância histórica especial - as reformas intentadas por Tibério Graco no ano de 133, mediante uma apelação franca de 
interesses opostos das classes econômicas - que fazia o recurso a uma concordia ordrnum, uma reação própria dos republicanos 
aristocratas. A teoria da forma mista de govemo tem uma grande importância no pensamento de Cícero, porém nele não é já senão a 
remota esperança da República. A linha direta seguida pelo desenvolvimento destas idéias sob o Império legou a cidadania romana a 
todos os súditos imperiais, feita mediante o Edito de Caracala no ano de 212 d. C., e a abolição das distinções existentes entre classes. 
O igualitarismo implícito neste movimento é muito mais conforme ao espírito do estoicismo romano que a forma adotada 
temporariamente pelo estoicismo sob a influência de Panécio e Políbio”.
1IX VALVERDE, José Maria. op. ciL, v. 1, p. 138.
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Paulo Nader consegue sintetizar as conseqüências do estoicismo:

“Pelos princípios gerais do estoicismo se depreende a existência de um Direito 

Natural, que seria aquele em total harmonia com a razão que governa o 

universo. Com a implantação do Estado único, o Direito Natural tenderia a se 

efetivar espontaneamente, prescindindo de leis, pois estas não seriam mais 

necessárias, conforme o pensamento do fundador da Escola”. 119

Em outras palavras, o estoicismo institucionaliza a apatia política, 

interditando a atuação dos indivíduos no panorama político, uma vez que o 

Logos manifestado pelo Direito Natural se encarregará de fazê-lo através dos 

detentores do poder constituído e daqueles cujos interesses representa. Ele 

será interpretado e aplicado no sentido de legitimar a apatia dos indivíduos no 

plano político e a dominação dos povos conquistados. Impõe ao indivíduo 

conformar-se com essa situação, com o status de “cidadão do mundo” - o 

mundo romano é claro - mas para tanto deverá aceitar a sua abstinência no 

plano político.

A partir das análises que fizemos da influência da proposta 

cosmopolita do estoicismo na civilizações helenística e romana, foi possível 

constatar que o indivíduo não mais participava e nem se preocupava com os 

destinos da sua comunidade, uma vez que a participação era desestimulada 

pelas próprias práticas despóticas dos dirigentes daquelas civilizações, bem 

como pelos teóricos do estoicismo, que afirmavam que o indivíduo era um 

cidadão do mundo, da cosmópolis, e que deveria afastar-se de tudo aquilo que 

o ligava ao Estado, na esteira do ideal de apatia dos estóicos.

119 NADER, Paulo. op. c i t p. 113.
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Tal panorama, no qual o indivíduo estava alheado dos destinos da 

sua comunidade, pois não participava politicamente, fazia com que a produção 

do direito ficasse nas mãos dos dirigentes das civilizações helenística e 

romana, o que facilitava a sua manipulação em seu próprio benefício, o que era 

favorecido pelo comportamento apático dos indivíduos. No tocante aos 

pensadores estóicos, verificamos que uma vez implantado o estado universal, 

sem fronteiras, o Direito Natural se efetivaria, sendo desnecessária a existência 

de leis 120, ou seja, a participação do indivíduo na votação das leis seria estéril.

Podemos inferir que o cosmopolitismo dos estóicos cerceou a 

participação política, engendrada pela apatia que seus defensores 

propugnavam.

O estoicismo continuou a se disseminar, tendo influenciado o 

Cristianismo. Essa influência121 foi decisiva para a história da humanidade, pois 

dominou o pensamento medieval e colaborou para as pretensões 

universalizantes da Igreja. Mas a análise desse panorama e de seu 

desdobramento na esfera político-participativa será objeto de análise do 

próximo capítulo.

120 NADER, Paulo. op. cit., p. 113.
121 Acerca das semelhanças da doutrina estóica com a doutrina cristã, vide Vitorino Félix Sanson, op. cit., p. 51-72.
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CAPÍTULO lil - A INFLUÊNCIA DO ESTOICISMO NA IDADE 

MÉDIA: AS EXPERIÊNCIAS DO CRISTIANISMO 

PRIMITIVO E A IGREJA CATÓLICA

O objetivo do presente capítulo é tentar demonstrar, a partir de 

algumas experiências do cristianismo primitivo e da Igreja Católica, que o 

pensamento estoicista ainda influenciava na Idade Média.

No tocante ao cristianismo primitivo, a característica que 

demonstrava sua influência de forma mais marcante, era a indiferença que o 

indivíduo tinha em relação às coisas do Estado (apatia). No tocante à Igreja 

Católica, o estoicismo influenciou sua pretensão de criar um Estado universal 

que abarcasse toda a cristandade (cosmopolitismo).

O período medieval foi marcado pela luta entre os monarcas e a 

Igreja Católica, na busca da hegemonia das esferas laica e secular.

Veremos ainda que sob o ponto de vista jurídico-político, o 

feudalismo existente no período medieval tinha como característica as relações 

entre vassalo e senhor (pacto de fidelidade e de submissão e, em contrapartida, 

a concessão do direito de uso das terras). Como conseqüência, no plano 

político-participativo e na criação do direito, o quadro político foi dominado pelos 

nobres, o que expungia dele os demais grupos sociais, sendo que o direito tinha 

a função de legitimar o status da nobreza e a própria estrutura hierárquica que 

caracterizava a sociedade feudal.



49

1. O Cristianismo Primitivo 122

O cristianismo dominou o pensamento da época medieval. Ele 

nasceu com a doutrina de Jesus de Nazaré consubstanciada no amor ao 

próximo, cujos ensinamentos encontram-se no Novo Testamento, sobretudo 

no Sermão da Montanha. 123

Após sua morte e ressurreição, a qual era aceita por seus 

seguidores, o cristianismo dissemina-se e conquista inúmeros adeptos dentro 

do Império Romano, graças também ao trabalho dos apóstolos.

A expansão do cristianismo ocorre nos séculos I e II d.C., mas 

começa a frutificar no século III, como resultado do quadro de instabilidade 

política e econômica de Roma, fazendo com que as pessoas buscassem uma 

esperança no além, uma vez que não encontravam alento no plano temporal. 

Ademais, o cristianismo era receptivo aos pobres e às mulheres, porque ele 

professava a igualdade entre os homens.124

O Império Romano inicia a sua adoção com Constantino (280-337 

d.C.) a qual é completada por Teodósio. O cristianismo não se tornou a religião 

oficial, mas foi favorecido por Constantino, em vista de sua conversão 

(aproximadamente em 312) e a sua ascensão política. Acreditava também que

122 A influência do estoicismo no cristianismo primitivo foi assim explicada por Vitorino Félix Sanson, op. cií., p. 105: ícNa base 
histórica está a cultura fenícia, que influencia o Estoicismo Antigo, que influencia o Estoicismo Romano. A mesma base fenícia
influencia o Judaísmo, que influencia o Cristianismo”.
123 Evangelho Segundo Mateus. 5,1-48; 6, 1-34; 7,1-29.
124 . . .  <

Esta condição fica evidenciada a partir das lições de Emst Cassirer, na obra O Mito do Estado, p. 139: “ A teoria medieval do
Estado foi um sistema coerente em dois postulados: os conteúdos da revelação cristã e a concepção estóica da igualdade natural do 
homem. A partir desses postulados todas as suas conclusões poderiam atingir-se por uma ordem perfeitamente lógica”



50

o cristianismo poderia aglutinar o Império, assolado pela falta de moral e por 

conflitos religiosos. Em 380, através de edito, Teodósio, proíbe as demais 

religiões.

Como já vimos, os cidadãos gregos viviam dentro da pólis e para 

a pólis. Com a sua destruição, através do pensamento helenístico, influenciado 

pelo cosmopolitismo, o homem volta-se para si mesmo, uma vez que não 

conseguiu colocar algo para suprir a lacuna deixada pela pólis.

O estoicismo acabou influenciando o cristianismo, particularmente 

no que tange à apatia. O cristão vive na Igreja, que não é uma sociedade 

política nem natural. É uma sociedade na qual o homem vive neste mundo, mas 

não para este mundo, manifesta-se em aparências naturais, mas tem raízes 

sobrenaturais.125

Em outras palavras, o cristão está divorciado do mundo e, 

conseqüentemente, o que lhe importa neste mundo é praticar boas ações, pois 

elas colaborarão para alcançar a outra vida (a verdadeira) no plano espiritual, a 

partir do que se infere dos próprios ensinamentos professados por Cristo, 

consoante verificaremos, a título meramente exemplificativo, nas análises que 

Rousseau, Nietzsche, Del Vecchio e Radbruch.

Esta condição apática dos cristãos já tinha objeto de análise de 

Jean-Jacques Rousseau:

125 Assevera ainda Paulo Nader, op. cit., p. 118:: “Não se buscavam, com a nova religião, reformas políticas ou sociais, tanto que a 
Igreja não chegou sequer a condenar a escravidão, não obstante recomendasse tratamento humano para a casta inferior. Cristo já havia 
enunciado também: “Meu reino não é deste mundo”.
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“O cristianismo é uma religião inteiramente espiritual, 
preocupada unicamente com as coisas do céu, não 
pertencendo a pátria do cristão a este mundo. É 
verdade que ele cumpre o seu dever, mas o faz com 
uma indiferença tão profunda quanto ao bom ou mau 
sucesso dos trabalhos. Contanto que nada tenha a 
censurar em si mesmo, pouco lhe importa se vai bem 
ou mal cá embaixo. Se o Estado está florescente, 
dificilmente ousa gozar da felicidade pública, teme 
orgulhar-se da glória de seu país; se o Estado perece, 
bendiz a mão de Deus que pesa sobre seu povo. [...]

Engano-me ao aludir a uma república cristã, pois cada 
um desses dois termos exclui o outro. O cristianismo 
só prega a servidão e dependência. Seu espírito é por 
demais favorável à tirania, para que ela 
cotidianamente não se aproveite disso. Os 
verdadeiros cristãos são feitos para ser escravos; 
sabem-no e não se comovem absolutamente, 
porquanto esta vida curta pouco preço apresenta a 
seus olhos”. 126

Encontramos na obra de Nietzsche 127 uma severa crítica ao 

cristianismo, sobretudo à moral cristã, a qual é comparada à moral dos

1 9 8escravos.

Corroborando com nosso pensamento acerca da atitude apática 

gerada pela doutrina do cristianismo, Giorgio Del Vecchio sustenta que:

126 ROUSSEAU, Jean-Jacques, Do Contrato Social, p. 141-143.
127 José Maria Valverde, op. cit., v. 4, p. 602-603, sintetiza esta concepção de Nietzche acerca da moral dos escravos: “Para analisar 
o valor da nossa moral, Nietzche vai opor dois universos espirituais: o dos senhores e o dos escravos. Esta oposição designa ao 
mesmo tempo um contraste entre ideais e entre modos de existência. A nossa moral é de escravos, e seus valores vão se tecendo em 
tomo de um certo ideal de convivência. O nosso imaginário social desenha como seu póntc ótimo uma conveniência isenta de 
conflitos, onde se pensa que viveremos nossa 'felicidade’. [...] Ora, este ideal de convivência supõe, tacitamente, uma determinada 
antropologia: se estes indivíduos não entram em conflito, é porque eles não aspiram a mais nada, suas vontades estão paralisadas, e 
por isso mesmo eles vivem a felicidade espinosiana, definida como um repouso. Assim, nossa moral vai pregar no seu ‘tu deves’ 
todas as qualidades que adocicam a vida, como o altruísmo, a piedade, o desinteresse, todo um ideário de ‘esgotados’, que apenas 
exprime uma vontade anêmica. E é esta mesma vontade anêmica que está na origem de nosso desejo de crenças e convicções, nossa 
perpétua necessidade de apoio em uma verdade, uma religião ou uma consciência de partido. Por isso, nossa civilização enaltece a 
obediência e coloca o comando ao lado da má-consciência, promovendo como figura do homem alguém preparado apenas para 
obedecer, um escravo, um ser domesticado, o ‘animal de rebanho’. Ora, ao lado de nossa moral e de nosso ideal de consciência, que 
se pensam únicos, existiu, segundo Nietzche, uma outra moral e um outro modo de encarar a existência. É o universo dos senhores 
que Nietzche pensa redescobrir analisando a vida grega antes da ‘decadência’ platônica. Desde sua juventude, quando pesquisava a 
vida grega no mundo homérico, Nietzche discernira ah um ideal de convivência exatamente oposto ao nosso: uma vida construída a 
partir de um elogio do conflito, não de sua supressão. [...] É o que Nietzche nos ensina no final da Genealogia da Moral: não foi a 
dor, mas a falta de sentido da dor que atormentou os fracos, e para encontrar este sentido eles inventaram os seus ideais. E toda a 
nossa civilização cristã será um anestésico ideológico para uma existência sofredora”. Para um estudo mais aprofundado do tema, 
reportamos o leitor a duas obras: “Além do Bem e do M al” e "Genealogia da Moral”. Em “Assim Falou Zaratrusta” a conduta do 
cristão seria a do homem medíocre, sujeito à moral e à religião.
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“A doutrina de CRISTO foi essencialmente apolítica. 
Todos os seus ensinamentos, ainda mesmo aqueles 
que depois foram usados para justificar o domínio 
temporal, tiveram originária e exclusivamente um 
significado espiritual. JESUS disse: ‘Não vim para ser 
servido, mas para servir. - O meu Reino não é deste 
mundo. - Dai a César o que é de César, a Deus o que é de 
Deus ’. Os tributos devem ser pagos ao Estado, não à 
Igreja, pois esta, ao contrário daquele não se ocupa, 
nem deve ocupar-se de assuntos mundanos”. 129

Para complementar a análise, não podemos deixar de trazer à

colação o pensamento de Gustav Radbruch:

"... sabe-se que aos olhos do Cristianismo primitivo o 
direito e o Estado apareceram sempre como alguma 
coisa de estranho a Deus, de não-essencial e, 
portanto, de nulo. Sabe-se que JESUS disse um dia: 
‘quem me elegeu para árbitro das vossas demandas?’ 
Além disso, também das palavras acerca do dever de 
pagar tributo ao Estado, pode concluir-se a mesma 
profunda indiferença de JESUS perante todas as 
coisas jurídicas e até perante o próprio Estado. É 
certo que aí se diz: ‘dai a César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus’; mas é preciso não esquecer 
que é na segunda parte da sentença, e não na 
primeira, que reside o essencial da doutrina”. 130

Conforme se pode constatar a partir dos ensinamentos dos 

autores supra mencionados, a doutrina de Jesus foi apolítica e, portanto, 

vedava qualquer iniciativa para superar o quadro de indiferença política que era 

produto da filosofia helenística, mais particularmente do estoicismo. Ao 

contrário, reforçava-o e reproduzia os ensinamentos daquela corrente filosófica.

O cristianismo dominou o pensamento de toda a Idade Média, 

tendo respaldado a proposta da Igreja Católica na construção de um “Estado”

128 No mesmo sentido é a posição de Giovanni Reale e Dario Antisen, op. cit., v. 1, p. 430-435.129
DEL VECCHIO, Giorgio, op. ciL, p. 60.

130
RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito, p. 198-199.
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único no qual estivesse inserida toda a cristandade, sob a liderança do Papa, o 

“imperador” absoluto desse Estado. Tal panorama em muito se assemelha 

àquele da civilização helenística, influenciada pela filosofia estóica. Mas estas 

semelhanças serão analisadas no próximo item.

2. A Igreja Católica131

Vimos anteriormente que graças ao imperador Constantino, 

através do Edito de Milão, os cristãos passaram a ter liberdade de culto. 

Todavia, os cristãos já se encontravam hierarquicamente organizados em 

padres, bispos e o papa, sendo que a Igreja (do grego ekklesía - assembléia) 

era uma instituição com bastante influência.

Em razão do controle exercido pelo Império sobre a Igreja a partir 

de Constantino, Roma é o centro da cristandade e esta condição gerou uma 

discussão entre as interpretações divergentes acerca dos ensinamentos de 

Jesus. Contudo, esse conflito de opiniões foi dirimido em vários encontros 

eclesiásticos, sobretudo no Concílio de Nicéia, realizado por iniciativa de 

Constantino, no ano de 325. O escopo era de estabelecer a ortodoxia, ou seja, 

a opinião correta, da doutrina cristã.

Neste período, a influência do Estoicismo Romano no Cristianismo está ligada à “Teologia dos Padres da Igreja”, que tiveram 
contato com os escritos do estóicos. A esse respeito verificar Vitorino Félix Sanson, op, cit., p. 86-87.
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A ortodoxia pretendia unificar a forma de interpretar a palavra de 

Jesus, cuja compreensão nada mais seria do que aquela que emanasse da 

Igreja de Roma 132, agora na condição de centro da cristandade.

Mas a abordagem desta influência da filosofia estóica não estaria 

completa sem mencionar-se o caráter cosmopolita da Igreja Romana, melhor 

dizendo, da “Igreja Universal”. 133

Já citamos anteriormente que um dos motivos de tolerância do 

culto cristão por Constantino estava atrelado ao fato de que, o cristianismo, na 

sua concepção, pudesse servir de tábua de salvação a uma civilização em 

franca decadência. A idéia era obter uma elemento aglutinador para manter o 

Império (leia-se cosmópolis) integro.

Agora, a partir da Igreja Universal, começa-se a construir uma 

nova cosmópolis, cujos habitantes são todos cristãos e governados pelo papa 

ou, enquanto isto não for possível, pelo imperador que expressasse os 

interesses da Igreja. Nasce assim a pretensão de criar-se um “Estado” de toda 

a cristandade.

132 O pensamento dos estóicos romanos difundiu-se por toda a Idade Média. De acordo com nosso pensamento Ernst Cassirer, op. 
ciL, p. 135: “Cícero e Sêneca mantêm-se através de toda a Idade Média as grandes autoridade do pensamento ético. Os escritores 
cristãos ficaram muito surpreendidos encontrando nestes escritores pagãos as suas próprias opiniões religiosas. A máxima estóica da 
igualdade fundamental dos homens foi geral e facilmente aceite e tomou-se um dos pontos cardeais da teoria medieval. Não era 
somente ensinada pelos Padres da Igreja; era também estabelecida e confirmada pelos juristas romanos do Digesto e das Institutos. 
Neste ponto quase não havia desacordo entre as várias tendências de pensamento e escolas filosóficas da Idade Média. Todos podiam 
cooperar entre si na tarefa comum. Era um axioma geral da teologia e jurisprudência medievais que, de acordo com a “natureza” e na 
ordem original das coisas, todos os homens eram livres e iguais. “Omnes namque homines natura aequales sumus ”, diz Gregório, o 
Grande. “Quod ad jus naturale attinet omnes homines aequales sunt ”, diz Uípiano. A concepção estóica de que todos os homens são 
iguais porque todos eles estão dotados com a mesma razão encontrou sua interpretação e justificação teológica na afirmação de que a
razão é a imagem de Deus. “Signatum esi super nos lumen vultus tui Domine ”, diz o livro dos Salmos”. (Salmos, 4.6.)
133 Igreja Católica em grego significa “igreja universal”.
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O homem agora é cidadão do mundo cristão e, como bom cristão, 

deve desapegar-se das coisas deste mundo, sobretudo da sua participação nos 

negócios do Estado, pois isso em nada colabora para a vida a que se dedica, 

situada numa dimensão espiritual.

Essa concepção universalizante, que estava presente na filosofia

medieval, foi magistralmente sintetizada por Emst Cassirer.

“Os pensadores medievais podiam aceitar muito bem 
a doutrina estóica da existência de uma grande 
república - tanto para Deus como para os homens. 
Estavam igualmente convencidos de que as ordens 
espiritual e secular, não obstante as suas diferenças, 
fariam uma unidade orgânica. A Igreja primitiva não 
desenvolveu uma filosofia social uniforme. A estrutura 
social dentro da Igreja e a estrutura social fora dela 
estavam separadas por um grande abismo. Mas o 
progresso do pensamento medieval lançou uma ponte 
sobre este abismo. O corpus Christianum era 
concebido, cada vez mais, como um todo 
inquebrantável. O corpus morale et politicum era ao 
mesmo tempo um corpus mysticum. A despeito das 
diferenças e oposições entre as suas partes, existia, 
como dizia Tomás de Aquino, uma ordinatio ad unum e 
as forças diferentes e contrárias estavam dirigidas 
para um fim comum. Este principium universitatis 
nunca foi esquecido. Toda a humanidade aparecia 
como um Estado fundado e governado 
monarquicamente por Deus, e cada unidade parcial, 
eclesiástica ou secular, recebia o seu direito desta 
unidade primitiva”. 134

Esta realidade fica irrefutavelmente comprovada, quando 

analisamos a obra de um dos expoentes da Patrística 135 chamado Santo 

Agostinho (354-430 d.C.).

134 CASSIRER, Emst. op. cit, p. 139-140.
135

A Patrística, cujo nome deriva de Santos Padres, tinha por escopo justificar a fé através de princípios racionais.
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Santo Agostinho é autor da obra A Cidade de Deus, cujas

características são destacadas por Paulo Nader.

“Agostinho revela que a sociedade humana, antes do 
pecado original, passara por uma fase de esplendor 
com o pleno acatamento do Direito Natural, quando 
todos os homens eram iguais, puros, imortais e viviam 
como irmãos. Era a Cidade de Deus. Com a queda do 
homem surgiu a Cidade Terrena e com ela a miséria, 
a morte, a paixão. Em decorrência da nova condição 
humana, em um processo de adaptação, foram 
criados o Estado, o Direito e suas instituições. O 
papel do Estado seria o de prover a paz. Agostinho 
subordinava o Estado à Igreja e pensava que a lei 
terrena fosse condicionada pela lex aeterna, e quando 
houvesse conflito entre ambas seria forçoso que esta 
prevalecesse, porque hierarquicamente superior. A 
Cidade de Deus, que já existia parcialmente na terra, 
um dia substituiria inteiramente a Cidade Terrena, 
com o retomo dos homens àquela idade áurea 
primitiva”. 136

Ao analisar-se tal asserção, a partir da filosofia estóica, podemos 

fazer a seguinte analogia: Cidade Terrena está para a pólis, assim como a 

Cidade de Deus está para a cosmópolis.

Como o homem medieval jamais poderia almejar o exercício da 

sua cidadania dentro deste Estado universal da Igreja Católica, ele reproduz 

fielmente o quadro de apatia política da civilização helenística. Essa atitude 

apática, de certa forma, auxilia na compreensão ,do relacionamento de 

submissão existente entre o senhor feudal e o seu servo, que caracterizou toda 

a Idade Média.

Nessas circunstâncias o Estado não existe para o homem, como 

existia para os gregos. Atende apenas os interesses da Igreja, aos quais o
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homem deve submeter-se com resignação, segundo os ditames da 

ortodoxia 137

O desapego às coisas terrenas somente perdurou até que 

houvesse a conversão dos romanos e de seus Imperadores ao cristianismo.

O imperador romano era o pontífice, pois era detentor do poder 

laico e do poder religioso. Porém, como o cristianismo tinha uma pretensão 

universalizante, os seus domínios deveriam ultrapassar os limites do império. 

Os bispos não eram nomeados pelo imperador, o que demonstra que o 

cristianismo pretendia uma plena autonomia em relação ao poder temporal.

Gaetano Mosca assevera que a pretensão de construir-se um 

império que reunisse toda a cristandade não pereceu durante um período 

significativo da Idade Média.138

No século XII, a pretensão da supremacia do poder secular sobre 

o temporal encontrou defensores fortes dentro do campo doutrinário, 

destacando-se o pensamento de Santo Tomás de Aquino. 139.

NADER, Paulo. op. cit, p. 120.
137 Corroboram nosso pensamento os ensinamentos de Dalmo de Abreu Dallari, na obra Elemmtos de Teoria Geral do Estado, p. 
56-57: “O cristianismo vai ser a base da aspiração á universalidade. Superando a idéia de que os homens valiam diferentemente, de 
acordo com a origem de cada um, faz-se uma afirmação de igualdade, considerando-se como temporariamente desgarrados os que 
ainda não fossem cristãos. Afirma-se desde logo a unidade da Igreja, num momento em que não se via claramente uma unidade 
política. Motivos religiosos e pragmáticos levaram à conclusão de que todos os cristãos deveriam ser integrados numa só sociedade 
política. E, como havia a aspiração a que toda a Humanidade se tomasse cristã, era inevitável que se chegasse à idéia do Estado 
universal, que incluísse todos os homens, guiados pelos mesmo princípios e adotando as mesmas normas de comportamento público e 
particular. A própria Igreja vai estimular a afirmação do Império como unidade política, pensando, obviamente, no Império da 
Cristandade. Com esse intuito é que o Papa Leão IU confere a Carlos Magno, no ano de 800, o título de imperador”.

Gaetano Mosca e Gastom Bouthoul, na sua História das Doutrinas Políticas desde a Antigüidade, p. 80, asseveram: “Em 962, 
porém, a idéia romana da unidade dos povos civilizados e cristãos, sob uma única autoridade, se firmou de novo na prática, sob o 
Imperador Óton I, de Saxe.”
139

Acerca do pensamento de São Tomás de Aquino, aduzem Gaetano Mosca e Gaston Bouthoul, op. cit., p. 86; “Finalmente Santo 
Tomás examina o árduo problema das relações entre a Igreja e o Estado. Afirma ele que à primeira incumbe a direção das almas e ao 
segundo a dos corpos. Segue-se que cada uma destas duas instituições terá seu domínio peculiar, e não deverá invadir a área própria
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Os últimos anos do século XIII e do século XIV foram 

caracterizados pelo recrudescimento da luta entre a Igreja e o Estado. O rei de 

França, Felipe, o Belo, teve sérias desavenças com o papa Bonifácio VIII, cujo 

embate final serviu para reforçar ainda mais a prevalência do poder temporal 

sobre o espiritual. 140 Para fundamentar suas pretensões, os reis fizeram uso 

“dos direitos costumeiros, de origem germânica', e de certos aspectos do direito 

romano, para imporem sua autoridade a seus súditos. E o conseguem com 

tanto sucesso na medida em que se afirmam eles próprios como servidores da 

comunidade141

No século XIV, Marsílio de Pádua 142, Guilherme de Ockam e

Dante Alighieri, trouxeram aportes teóricos a essa nova tendência. Mas foi o

pensamento do último, autor de De Monarquia, quem se destaca, como se

constata nas lições de Gaetano Mosca:

“Dante passa a afirmar, com Averroés, que a 
humanidade, a fim de que possa desenvolver suas 
aptidões intelectuais, isto é, seu potencial de 
progresso, tem necessidade de que a paz reine em 
todas as partes. Para obter este resultado é 
necessário que um só governe o mundo; este 
soberano único deve ser o Imperador romano, ao qual 
todos devem obediência. O Império universal é

da outra. Mas em caso de conflito, o Papa pode sempre julgar se o soberano cometeu pecado, uma vez que o Pontífice ultrius que 
potestatis apicem tenef \
140 Felipe era acusado de cobrar impostos excessivos sobre as propriedades da Igreja. Em represália, ele proibiu a remessa de 
dinheiro para Roma, tendo o papa Bonifácio VIII o ameaçado de excomunhão. Neste ínterim, um bispo francês é preso acusado de 
conspiração em favor da Inglaterra. O papa não acredita na acusação, postulando que o bispo fosse enviado à Roma para julgamento e 
criticando o rei pelo ato. Felipe critica o papa violentamente, uma vez que estava se imiscuindo em assuntos de ordem temporal e que 
não lhe diziam respeito, ameaçando convocar um concílio para depô-lo. Foi publicado na França um edito acusando o papa de ter 
tramado a renúncia do seu antecessor . Em 1303, o papa é preso e os bens que se encontravam no castelo foram distribuídos aos 
populares. Felipe liberta o papa três dias depois, dizendo que se submetia ao seu poder espiritual mas, no plano laico, não admitiria
sua intromissão. O papa volta à Roma, humilhado e abatido, falecendo no mês subseqüente.
141 *CHATELET, François et allii, op. cit p. 32.
142 Segundo François Châtelet et allii, op, cit., p. 35, Marsílio de Pádua trouxe os aportes teóricos que possibilitariam o conceito de 
soberania, ou seja, o conceito moderno do Estado: cc... ele considera a sociedade como um todo que, enquanto tal, é anterior e 
transcende em relação a suas partes; ela pode ser apenas a uni ver si tas civum - a universalidade dos cidadãos (ou sua melhor parte) 
que tem como função legislar, editar as leis necessárias à manutenção do todo; ela designa em seu seio um pars prmcipans - um 
Príncipe (individual e coletivo) - , que tem a seu encargo a coerção e a gestão. ... Paralelamente a essa defesa da autonomia e da 
unidade radical da sociedade política, Marsílio recusa a autoridade papal: a Igreja não é mais do que um nome para designar o 
conjunto de crentes; não poderia ter um chefe; e os padres, encarregados de preparar os cidadãos para a salvação, dependem do 
Príncipe, tanto quanto os demais cidadãos; e isso nos quadros da lei”.
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querido por Deus; a fim de que possa ser fundado, 
Deus dispôs de maneira que os romanos 
conquistassem o mundo. A prova dessa vontade 
divina está em que Cristo nasceu nos primórdios da 
fundação do Império. Os milagres que os romanos 
atribuíam aos deuses do paganismo eram devidos, 
contrariamente, ao Deus dos Cristãos - que protegia o 
povo romano, porquanto este povo havia recebido a 
missão de unificar o mundo”.

Dalmo de Abreu Dallari identifica com acuidade os motivos que 

levaram à supremacia do poder laico sobre o secular, fazendo malograr a 

pretensão de um Império da Cristandade:

em primeiro lugar uma infinita multiplicidade de 
centros de poder, como os reinos, os senhorios, as 
comunas, as organizações religiosas, as corporações 
de ofícios, todos ciosos de sua autoridade e sua 
independência, jamais se submetendo, de fato, à 
autoridade do Imperador, em segundo lugar, o próprio 
Imperador recusando submeter-se à autoridade da 
Igreja, havendo imperadores que pretenderam influir 
em assuntos eclesiásticos, bem como inúmeros 
papas que pretenderam o comando, não só dos 
assuntos de ordem espiritual, mas também de todos 
os assuntos de ordem temporal. Assim, pois, 
formalmente, a unidade política superior é o Império, 
sem que haja, na prática, uma autoridade e uma 
ordem correspondentes. A luta entre o Papa e o 
Imperador, que marcaria os últimos séculos da Idade 
Média, só vai terminar com o nascimento do Estado 
Modemo, quando se afirma a supremacia absoluta 
dos monarcas na ordem temporal”. 144

Fica evidente que na Idade Média não havia espaço político para 

o homem atuar, o que colaborava para sua apatia nesse âmbito, pois o locus 

era absorvido quase que totalmente pelo embate ocorrido entre a Igreja o 

Imperador na definição da hegemonia do poder político. Contudo, devemos

1 4 3  ____

MOSCA, Gaetano e BOUTHOUL, Gaston. op. c i t p. 91.
144 DALLARI, Dalmo de Abreu, op. cit.y p. 57.



ainda a questão da participação política e do direito, a partir das relações 

socioeconômicas dentro do contexto da sociedade feudal.

As relações entre o vassalo e o senhor foram a característica 

marcante do feudalismo, segundo António Manuel Hespanha. 145 O primeiro 

vinculado a um pacto de fidelidade e submissão ao senhor e este, em troca, 

autorizava a utilização de suas terras.

Afirma ainda Hespanha que o feudalismo e senhorio são “duas 

entidades dificilmente separáveis na realidade social e política da Idade Média - 

elas vivem lado a lado e combinam-se uma com a outra; sobretudo, elas 

contribuem para dar forma a um mesmo sistema econômico-social”. 146

A participação política e o direito estavam atrelados a essa 

realidade socioeconômica, pois somente participavam do espaço público os 

nobres. O direito visava legitimar o seu status dentro da hierarquia estabelecida 

na sociedade feudal. Tal peculiaridade expungia os demais segmentos sociais 

do espaço político, cerceando, não só sua participação política no âmbito da 

comunidade, mas também da possibilidade de atuar, através da sua 

participação, na criação das leis, estas agora, somente definidas pelos 

interesses da nobreza e que perpetuavam e legitimavam esse estado de coisas.

Este panorama foi analisado com brilhantismo por Hespanha:

“A funcionalização do direito e das instituições 
políticas à defesa dos interesses das classes feudais

60

145 HESPANHA, António Manuel. História das Instituições - Epocas Medieval e Moderna, p. 84.
146 HESPANHA, António Manuel, op. cit., p. 85.
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exige ainda um domínio do aparelho político pelo 
extrato nobiliárquico (incluindo o rei e seus 
funcionários) e uma exclusão do poder de todos os 
outros grupos sociais. Este objetivo é conseguido por 
diversos meios. Por um lado, impedindo o acesso aos 
direitos de participação na vida pública às classes não 
nobres. [...] Finalmente, a estrutura jurídico-política 
legitima a imagem de hierarquização da sociedade 
feudal. O direito agrupa os indivíduos em ‘estados’ ou 
'ordens', cada qual com o seu estatuto perante o 
poder político e perante os outros ‘estados’, cada qual 
regido pelo seu direito especial (foro’, ‘privilégio’). [...] 
O ‘direito desigual’ (ou ‘privilégio’) era, portanto, a 
contrapartida do fato de a desigualdade social dos 
indivíduos (ou seja, sua integração em pontos diversos 
da hierarquia social e do processo socioeconômico) 
ser reconhecida e garantida pelo direito; ou seja, de o 
jurídico e o político intervirem diretamente no 
processo de apropriação e de distribuição do 
subproduto social)”.

No transcurso do presente capítulo, pudemos analisar a influência 

do pensamento estóico e algumas manifestações do cristianismo primitivo, no 

que tange à apatia do indivíduo em relação ao Estado, bem como, constatamos 

os ideais estóicos, no tocante ao cosmopolitismo, nas pretensões da Igreja com 

respeito à construção de um Estado universal, onde estaria inserida toda a 

cristandade.

Vimos também que esta proposta não vingou, em razão dos 

conflitos entre os reis e o papado, na consolidação da hegemonia das referidas 

esferas, o que pressupunha estabelecer limites de atuação do poder, o que se 

contrapõe à idéia de mundo sem fronteiras dos estóicos.

Observamos também que a estrutura socioeconômica da 

sociedade feudal, representada pelas relações entre o vassalo e o senhor,

147 HESPANHA, António Manuel, op. cit, p. 104-106.
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contribuíram para cercear a participação política, uma vez que somente 

participavam da vida pública os nobres, afastando os demais grupos sociais. 

Neste contexto, o direito tinha a função de legitimar a hierarquia da sociedade 

feudal.

Assim, ainda que a pesquisa realizada não tenha demonstrado a 

relação entre a apatia (preconizada no âmbito do movimento cristão primitivo) e 

a participação exclusiva dos nobres no poder (legitimada pelo direito), resta 

demonstrado a concomitância espaço-temporal entre ambos os fenômenos. Tal 

peculiaridade constituiria fato indicativo da possibilidade de se pesquisar a 

influência da noção de apatia (fundada no pensamento cristão da época) como 

instrumento constitutivo de legitimação pelo direito.

Esse quadro permaneceu praticamente inalterado até o advento 

da Revolução Francesa, quando o povo buscou o resgate de sua participação 

na gestão da coisa pública. A palavra cidadão agora deixou de ter mera 

conotação semântica, não ocorrendo, porém, grandes alterações na concepção 

de quem podia exercitar a cidadania. Constataremos ainda que a supremacia 

do poder temporal sobre o espiritual foi consolidada de tal forma que fez 

desaparecer lentamente a tendência cosmopolita, especialmente com a idéia de 

soberania nacional e com a formação do Estado moderno. E é isso que 

veremos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO IV - A IDADE MODERNA E ALGUMAS 

TEORIZAÇÕES LEGITIMADORAS DO GOVERNO 

ABSOLUTO DOS MONARCAS

Neste capítulo colimamos apresentar algumas teorizações que 

buscaram legitimar o poder absoluto dos monarcas, tais como o conceito de 

soberania de Jean Bodin e a Escola Clássica do Direito Natural, principalmente, 

com Thomas Hobbes.

O objetivo de apresentá-las cinge-se ao fato delas apontarem 

para a questão da delimitação territorial do poder político, o que se contrapõe à 

idéia de cosmopolitismo.

Tal delimitação territorial do poder se consolida, notadamente, 

pelo absolutismo dos reis, o qual expungia do espaço político todos aqueles 

que não pertenciam à nobreza.

Neste contexto, buscaremos elementos como a noção de 

soberania e a de contrato social, os quais servem pará a justificação do poder 

absoluto que, a um só tempo, restringe a participação política, utilizando o 

direito para tal fim, e se contrapõe ao cosmopolitismo.
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1. O Renascimento

Com a derrocada do feudalismo, havia a necessidade de 

construir-se um novo mundo, sob as cinzas daquele que havia morrido: o 

mundo medieval.

Esse renascer caracterizou o século XIV: o Renascimento, no 

qual são reestudados os clássicos gregos e romanos da Antigüidade, bem 

como suas culturas, utilizando-os como paradigmas de uma nova imagem do 

mundo. O homem passou a ser, então, o centro do Universo, impondo-se o 

resgate de sua dignidade.

Quais as conseqüências desse novo status do homem?

0Promover o homem como modelo do mundo é, por 
tudo isso, a promoção desse novo homem, burguês, 
que busca moldar o mundo à sua imagem e 
semelhança, como um empreendimento seu. Mas 
isso é também uma experiência dolorosa. O homem 
renascentista, que descobre a sua individualidade 
frente à ordem do mundo, não se conforta mais com a 
certeza medieval de uma vida que tenha o princípio e 
o fim em Deus, mas Ele parece cada vez mais 
indiferente ao mundo: o homem está só”. 148

A volta ao passado estava condenada a trazer de volta todos 

aqueles pensamentos que visavam solapar a participação política, máxime com 

a consolidação do absolutismo, que encontrou sua teorização e justificação na 

emanação divina do poder do monarca, como resultado da vitória do poder 

temporal sobre o espiritual, conforme vimos no capítulo anterior.

148 VALVERDE, José Maria et allii op. ciL„ v. 2, p. 1%.



Mas essa reaiidade começou a aiterar-se, a partir dos estudos 

desenvolvidos pelos adeptos da Escola Clássica do Direito Natural, os quais 

deslocaram a titularidade do poder político das mãos do rei para as mãos dos 

homens, como produto de um pacto.

Mais uma vez surgia um Direito Natural com forte conteúdo 

ideológico, concebido como etemo, imutável e universal, que deveria ser aceito 

sem discussão, muito parecido com aquele dos estóicos. E assim, mais uma 

vez, o exercício da cidadania é restringido. Mas tais peculiaridades serão 

melhor analisadas no próximo item.

2. A Escola Clássica do Direito Natural

Já tivemos a oportunidade de verificar que o Direito Natural 

desenvolve-se desde a Antigüidade, primeiramente produto do cosmos, como 

ocorreu com o estoicismo ou como resultado da vontade divina, como na Idade 

Média.

Tais concepções acerca do Direito Natural irão modificar-se a 

partir do humanismo desenvolvido no Renascimento. Com o homem sendo o 

centro de todas as coisas, o Direito Natural seria o produto da natureza 

humana.149

Assevera a este respeito Paulo Nader, op. c i t p. 132: CCA Escola Clássica promoveu a laicização do Direito Natural, ao indicar a 
natureza humana como sua fonte e apontar a razão como a via cognoscitiva”.
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E tendo a natureza humana como ponto de partida, surge a 

Escola Clássica do Direito Natural que possuía como pontos fundamentais: “1 

o reconhecimento de que a natureza humana seria fonte do Direito Natural; 2 a) 

a admissão da existência, em épocas remotas, do estado de natureza; 3 a) o 

contrato social como origem da sociedade; 4 a) a existência de direitos naturais 

inatos” . 150

Para os adeptos da Escola, dentre eles destacamos Hugo 

Grotius, Hobbes, Spinoza, Locke, Puffendorf, Tomásio e Rousseau, o direito 

natural seria imutável, eterno e universal, estando acima das instituições.151

O direito natural, em face às suas características, não admitia, 

pois, discussão. Ora, ao não admiti-la, demonstra o seu caráter antidemocrático 

e, conseqüentemente, tolhe a possibilidade de plena participação no âmbito 

político.152

Ademais, o que seria este direito natural? 153 Uma vez que ele 

não é escrito, a quem incumbiria traduzir a sua doutrina?

150
NADER, Paulo. op. ciL, p. 132.
Segundo Giorgio Del Vecchio, op. c i t p. 72: “O significado essencial da doutrina do contrato social consiste em mostrar como o 

poder político emana do povo, em reivindicar para este o direito soberano. Se for admitido isto, será fácil admitir também que o povo 
goza do poder de revogar o mandato conferido, sempre que lhe convenha, mas, sobretudo, todas as vezes que o governo viole as 
obrigações assumidas no suposto contrato. Por outro lado, igualmente pode-se dizer (e já foi por alguns dito) que, devido ao contrato 
social, perde o povo a liberdade e a soberania irrevogavelmente, pois a cede ao govemo. O contrato social torna-se então um meio ou 
um argumento para íundar o podar absoluto".

Corrobora nosso pensamento Emst Cassirer, op. cit., p. 217, ao comentar a teoria contratualisía hobbesiana: ciA temia de Hobbes
culmina com a paradoxal afirmação de que, uma vez estabelecida a conexão legal entre o governante e os governados, ela é
indissolúvel. O pacto de submissão pelo qual os indivíduos renunciam a todos os seus direitos e liberdades é o pressuposto
necessário, primeiro passo, que conduz à ordem social. Mas é também, em certo sentido, o último passo. Daí por diante os
indivíduos deixam de existir como seres independentes. Não têm vontade própria. A vontade social ficou incorporada no governante
do Estado. Esta vontade é ilimitada; não há outro poder acima ou equivalente ao do soberano absoluto”. No mesmo sentido, vide
ainda em Thomas Hobbes as obras Leviatâ, caps. 17-19 e De Cive, caps. 5-7.
153 A principal característica deste direito natural não se consubstancia no seu objeto (a natureza), porém no seu método (a razão), 
com o escopo de poder demonstrá-lo. A este respeito, são precípuas as considerações de Norberto Bobbio e Míchelangelo Buero, na 
obra Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna, p. 15-16:<c o método que une autores tão diversos é o método racional, ou 
seja, aquele método que deve permitir a redução do direito e da moral (bem como da política), pela primeira vez na história da
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Os teorizações dos seguidores da Escola Clássica do Direito 

Natural tinham por escopo justificar o poder absoluto dos soberanos. Iremos 

demonstrar tal propósito, trazendo algumas concepções de seu maior 

representante: Thomas Hobbes.

O discurso de Hobbes é vioiento pois, no estado de natureza 154, 

o homem é mau por natureza e está a todo o momento na iminência de servir 

de presa para o outro. É um estado de constante instabilidade e medo. Como 

poder-se-ia tirar algo de proveitoso de um mundo tão cheio de vicissitudes e 

que confia tão pouco no aspecto positivo do homem?

Apenas para exemplificar, transcreveremos abaixo duas

passagens do capítulo XIII, do livro Leviatã de Thomas Hobbes (1588-1679),

que por si só são eloqüentes para demonstrar a assertiva:

“Portanto tudo aquilo que é válido para um tempo de 
guerra, em que todo o homem é inimigo de todo 
homem, o mesmo é válido também para o tempo 
durante o qual os homens vivem sem outra segurança 
senão a que lhes é oferecida por sua própria força e 
sua própria invenção. Numa tal situação não há lugar 
para a indústria, pois seu fruto é incerto;

reflexão sobre a conduta humana, a uma ciência demonstrativa. Em outras palavras: tanto os seguidores quanto os adversários 
consideram-se autorizados a falar de ‘escola' enquanto esta constitui uma unidade não ontológica, não metafísica, nem ideológica, 
mas sim metodológica. A melhor prova disso, de resto, é o fato de ter prevalecido o uso (pelo menos a partir da crítica da escola 
histórica) de chamar o direito natural moderno de ‘direito racionar: temos aqui um indicador do fato de que aquilo que caracteriza o 
movimento em seu conjunto não é tanto o objeto (a natureza), mas o modo de abordá-lo (a razão), não um princípio ontológico (que 
pressuporia uma metafísica comum que, de tato, jamais existiu), mas um princípio metodológico)”.

Aduz Cari J. Friedrich, op. cit., p. 103: “O estado de natureza é uma guerra de todos contra todos. O homem está continuamente 
preocupado com o medo do seu semelhante. Está repleto de mesquinhez e más intenções. Seu único propósito na vida é proteger e 
manter a vida, e desse apaixonado desejo de viver, dessa obsedante ansiedade em não sofrer uma morte violenta ou miserável resulta 
uma constante, incansável luta pelo poder. Hobbes define poder como ‘os meios atuais e acessíveis por meio dos quais se procura 
obter algum aparente bem futuro’(capítulo X). Não existe tal verdadeiro bem supremo, ou summum bortum, com os filósofos lhe 
chamam, pois a felicidade do homem consiste num contínuo progresso, de um desejo para o seguinte, de modo que cada propósito se 
converte em simples meio para alcançar o propósito seguinte. Portanto, Hobbes declara numa famosa sentença: ‘Considero como uma 
inclinação geral de toda a humanidade um desejo perpétuo e incansável de poder e mais poder, o qual só na morte cessa’(capítulo XI). 
Isso porque todos os outros bens, tais como riqueza e amizade, podem reduzir-se a poder e, sob uma observação mais detalhada, 
surgem como simples formas de poder. A afirmação aplica-se não só ao estado de natureza, mas também à vida do homem em geral. 
No estado de natureza, esse desejo de poder leva ao completo isolamento do homem, quando a guerra não é do tipo quente, trata-se, 
então, de uma guerra fria. A paz só poderá concretizar-se no dia em que o perigo de guerra for totalmente eliminado. Daí ser o estado 
de natureza detestável, pois não só lhe faltam todas as vantagens da civilização e cultura, mas nele existe ainda e sempre uma 
ansiedade continua e um perigo de morte violenta. E Hobbes conclui sua descrição do estado de natureza com a famosa frase: “... e a 
vida do homem é solitária, pobre, asquerosa, brutal e curta (capítulo XIII).
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conseqüentemente não há cultivo da terra, nem 
navegação, nem uso das mercadorias que podem ser 
importadas pelo mar; não há construções 
confortáveis, nem instrumentos para mover e remover 
as coisas que precisam de grande força; não há 
conhecimento da face da Terra, nem cômputo do 
tempo, nem artes, nem letras; não há sociedade; e o 
que é pior do que tudo, um constante temor e perigo 
de morte violenta. E a vida do homem é solitária, 
pobre, sórdida, embrutecida e curta. [....]

Desta guerra de todos os homens contra todos os 
homens também isto é conseqüência: que nada pode 
ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e 
injustiça, não podem aí ter lugar. Onde não há poder 
comum não há lei, e onde não há lei não há injustiça. 
Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes 
cardeais. A justiça e a injustiça não fazem parte das 
faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse, 
poderia existir um homem que tivesse sozinho no 
mundo, do mesmo modo que seus sentidos e 
paixões. São qualidades que pertencem aos homens 
em sociedade, não na solidão. Outra conseqüência da 
mesma condição é que não há propriedade, nem 
domínio, nem distinção entre o meu e o teu; só 
pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de 
conseguir, e apenas enquanto for capaz de conservá- 
lo. É pois esta miserável condição em que o homem 
realmente se encontra, por obra da simples natureza. 
Embora com uma possibilidade de escapar a ela, que 
em parte reside nas paixões, e em parte em sua

~  » 155razao.

Para superar o estado de natureza os homens celebram entre si 

um pacto de submissão ao soberano 15S, renunciando aos seus direitos, 

incumbindo somente ao soberano editar as leis. Ao renunciar aos seus direitos 

e ao delegar a edição das leis ao soberano, o indivíduo fica passivo e tem que

155 HOBBES, Thomas. Leviatõ, p. 76-77.
Leciona Cari J. Friedrich, op. cit., p. 104-105: “A fim de fugir a esse detestável estado de natureza, os seres humanos isolados 

ingressaram numa estranha relação mútua. Fizeram um acordo entre si, segundo o qual se submetiam a um soberano e assim 
aconteceu quase sem estabelecer condições. O soberano pode ser um indivíduo ou grupo. Em qualquer caso, o soberano, uma vez 
instalado, passa a atuar quase sempre arbitrariamente. Faz leis, administra o governo, conduz a política externa e as relações 
internacionais, e decide sobre a guerra e a paz. Dirige julgamentos, tudo isso de acordo com sua vontade e preferência arbitrárias, 
enquanto os súditos são passivos e obrigados a ficarem contentes, visto que até as mais arbitrarias condições desse gênero, a mais 
ilegal e violenta ordem, são preferíveis ao estado de natureza. Há apenas uma condição estabelecida por Hobbes, que é bastante 
característica de sua argumentação geral: se um soberano ameaça a vida de um súdito, então este tem o direito de resistir, pois, nesse 
caso, ambos retomaram ao estado de natureza. [...] Desde que os súditos fazem os acordos apenas entre eles e não com o soberano, 
nunca pode haver a questão de quebra de acordo, tal como foi sugerido pelos autores que mantiveram o direito de resistência. Desde
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se sujeitar às piores atrocidades e arbitrariedades, além de abdicar da sua 

participação na criação das leis.

Ainda dentro da Idade Moderna, poderemos constatar que os 

séculos XVII e XVIII foram dominados pelo pensamento racionalista da 

política 15?, o qual também serviu de palco para o renascimento de idéias 

estóicas. 158

Ernst Cassirer destaca a influência do pensamento estoicista na

elaboração da Constituição das colônias norte-americanas:

“Quando, em 1776, os amigos de Thomas
Jefferson lhe pediram o projeto de uma Constituição, 
ele começou por estas palavras famosas:
‘Consideramos como verdades evidentes que todos 
os homens foram criados iguais; que pelo seu Criador 
lhes foram dados certos direitos inalienáveis; que 
entre estes se encontra o direito à vida, à liberdade a 
à busca de felicidade. Que para assegurar estes 
direitos se instituíram os governos, derivando os seus 
justos poderes do consenso dos governados’. Quando 
Jefferson escreveu estas palavras não tinha talvez 
qualquer idéia de que estava usando a linguagem da 
filosofia estóica. Esta linguagem podia ser dada por 
certa; porque desde os tempos de Lipsius e de 
Grotius era lugar-comum para todos os grandes 
pensadores políticos. As idéias eram consideradas 
como axiomas fundamentais que não eram capazes 
de mais profunda análise e que não necessitavam de 
demonstração. Porque elas exprimiam a essência do 
homem e o próprio caráter da razão humana”. 159

que os súditos se sujeitaram eles próprios ao soberano, por acordo entre todos e não por imposição de um, todos se devem considerar
partícipes da decisão daquele. Trata-se de um caso bastante compreensivo de ‘consentimento genérico’”.

Havia uma crença quase ilimitada no poder da razão humana. Hugo Grotius, por exemplo, grande admirador de Galileu,
acreditava ser possível chegar-se a uma “matemática da política”.

O novo estoicismo iniciou na Itália, passando à França e, posteriormente, à Holanda e à Inglaterra e às colônias americanas.
Destacam-se as obras de Pierre Charron, Vair e Justus Lipsius, cuja influência atuou nos domínios políticos. A este respeito vide
Ernst Cassirer, op. cit., p. 209.
159 CASSIRER, Ernst. op. cit., p. 210.
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Para explicar como as idéias dos estóicos estavam ainda 

presentes tanto na Constituição Americana como na Declaração dos Direitos do 

Homem, mesmo transcorridos mais de 2000 anos, Emst Cassirer aduz que “a 

influência do pensamento estóico fora contínua e permanente. Podemos 

descobri-la na jurisprudência romana, nos Padres da Igreja, na filosofia 

escolástica”. 160

Cassirer destaca ainda que a luta entre a Igreja e o Estado não 

conseguiu afetar a base ética e religiosa existente na Idade Média. A Igreja 

havia perdido a sua hegemonia nesse embate e era preciso resgatar princípios 

éticos e religiosos universalmente aceitos “por todas as nações, todos os 

credos e todas as seitas”. 161

Para Cassirer foi o estoicismo que cumpriu este escopo:

“E somente o Estoicismo parecia capaz desta 
finalidade. Tomou-se no alicerce de uma religião 
‘natural’ e de um sistema de direito natural. A filosofia 
estóica não podia auxiliar o homem a resolver os 
problemas metafísicos do universo. Mas continha uma 
promessa maior e mais importante: a promessa de 
restaurar o homem na sua dignidade ética. A 
dignidade, afirmava ela, não pode ser perdida; e isto 
porque não está dependente de nenhum credo 
dogmático nem de nenhuma revelação exterior. 
Assenta exclusivamente na vontade moral - no valor 
que o homem atribui a si próprio”. 162

CASSIRER, Emst. op. tit., p. 211.
161 CASSIRER, Emst. op. tit., p. 212.
162 CASSIRER, Emst. op. tit., p. 212-213.



71

Emst Cassirer reconhece que foi “este o grande e, na verdade, 

inestimável serviço que a teoria do direito natural tinha para oferecer ao mundo 

moderno”. 163

Constatamos que as idéias estóicas ainda estavam presentes nos 

séculos XVII e XVIII. Contudo, aquele ideal cosmopolita que continha em seu 

bojo não está mais presente. Ele foi pouco a pouco solapado em decorrência da 

vitória do poder temporal sobre o secular, com o advento dos poderes nacionais 

e das teorizações que o fundamentaram, sobretudo com o advento do conceito 

político de soberania, que será o elemento chave para o conceito de Estado 

moderno.

3 .0  Conceito de Soberania

Vimos anteriormente que a doutrina do contrato social é uma 

ferramenta para a consolidação do poder absoluto, na medida em que o povo 

delega a sua liberdade e a sua soberania, de forma irrevogável, ao governo.164

O conceito de soberania sofreu lenta e gradual formação histórica. 

O princípio da soberania foi criado com a luta entre o poder secular e o laico 

durante a Idade Média, como um poder que não admitia qualquer sujeição. 

Ensina Paulo Bonavides que a soberania é o mais alto poder, “supremitas, que 

constava já na linguagem latina da Idade Média, por traço essencial com que

163 CASSIRER, Emst. op. cit, p. 213.
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distinguir o Estado dos demais poderes rivais, que lhe disputavam a supremacia 

no curso do período medievo”. 165

Porém, será na França que se desenvolverá o conceito de 

soberania. 166 Foi nela que se instalou o cenário histórico propício para suas 

teorizações, máxime se levarmos em consideração as lutas travadas entre os 

reis franceses e a Igreja, na busca de autonomia política. A soberania passa a 

ser um elemento essencial no conceito de Estado.

O grande teórico do conceito de soberania foi Jean Bodin 167, o 

qual é desenvolvido na obra Os Seis Livros da República. 168 Afirmava que a 

soberania é um poder absoluto e perpétuo e que não poderia ser limitado por 

nenhum outro poder. Muito menos as leis humanas poderiam fazê-lo, limitando- 

se apenas pelas leis divinas e naturais.169

Posteriormente, o conceito foi objeto de estudos doutrinários, 

tendo desenvolvido dois tipos de doutrinas: as doutrinas teocràticas em que 

encontramos a doutrina da natureza divina dos governantes, a doutrina da 

investidura providencial e as doutrinas democráticas (a doutrina da soberania

164 Nesta medida as teorias coiiüatualistas da Escola Clássica do Direito Natural serviram de fundamento da soberania. Neste 
sentido, vide François Châtelet et allii, op. cit., p. 48-60.
165 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política„ p. 124.
166 A expressão souveraineté é francesa (< souveram. < latim medieval - “superanus ” < latim clássico - “superus ” [superior])

Paulo Bonavides, em Ciência Política, p. 125, cita Bodin: “CA Republica é o justo govemo de muitas famílias, e do que lhes é
comum, com poder soberano”’.
168 Dahno de Abreu Dallari, op. cit., p. 65-66 apresenta o conceito de soberania concebido por Jean Bodin:ct... soberania é o poder 
absoluto e perpétuo de uma República, palavra que se usa tanto em relação aos particulares quanto em relação aos que manipulam 
todos os negócios de estado de uma República”.

Para François Châletet et allii, op. cit., p. 47, o termo soberania para Bodin tinha a seguinte acepção: a potência soberana do
Estado é absoluta: ela comanda e não recebe nenhum comando; não depende de nada nem de ninguém: nem de Deus, nem da 
Natureza, nem do Povo; não exige nenhum fundamento: é auto-suficiente;. é indivisível, no sentido de que é por essência una e, se 
for delegada, está integralmente em cada delegação; . é perpétua: não poderia sofrer as vicissitudes do tempo e, por essa razão, é 
transcendente. Em suma, ele é: tal como, segundo os teólogos. Deus é”.
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popular, a doutrina da soberania nacional), apresentadas com acuidade por 

Paulo Bonavides. 170

O conceito de soberania reforça a idéia do poder absoluto dos 

monarcas dentro do âmbito de seu reino, não admitindo qualquer outro poder 

imiscuir-se na sua jurisdição.

Esse conceito teve a pretensão de justificar teoricamente uma 

situação que no plano fático já vinha-se desenvolvendo desde a Idade Média e 

que se consolida com o advento do Estado moderno, como veremos no 

próximo capítulo.

Por sua vez, na medida em que o conceito de soberania se 

desenvolve, ele colabora para que a proposta cosmopolita paulatinamente se 

esvazie. Não há mais espaço para um mundo sem fronteiras, onde todos estão 

unidos por um único centro que define as decisões. Agora os limites territoriais 

são definidos. As fronteiras delimitam o âmbito de atuação da soberania.

Nessa perspectiva, o absolutismo dos monarcas tinha o condão 

de centralizar o poder político nas suas mãos, exercendo, portanto, o controle 

do poder político e de acordo com seus interesses, bem como os da nobreza.

No que tange ao âmbito jurídico, uma vez que os indivíduos 

estavam afastados da vida pública, não lhes era concedido o direito de atuarem

BONAVIDES, Paulo, Ciência P olíticap. 128-132.
170
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na criação das leis. Estas emanavam do rei, como forma de manifestação de 

seu poder absoluto. O monarca, face ao seu poder, não se sujeitava a elas.

Este quadro foi demonstrado por Giorgio dei Vecchio, a partir das

teorizações de Jean Bodin:

“A soberania compreende, em primeiro lugar, o direito 
de fazer leis. Mas segundo BODIN, quem faz leis, não 
lhes pode estar sujeito, é-lhes superior; o soberano 
encontra-se tão só submetido às leis divinas e 
naturais, cujo império BODIN reafirma. Na ordem 
jurídica positiva, a soberania é absoluta, pois o seu 
titular é superior à lei, e com referência ao soberano 
existem deveres mas não direitos. Donde se segue 
que não há direito algum à rebelião contra o tirano 
(como sustentavam algumas escolas), nem direitos do 
cidadão contra o Estado”. 171

Como vimos, as teorizações de Bodin e de Hobbes reforçavam a 

idéia da centralização do poder político. O espaço de atuação desse poder 

estava adstrito aos limites do reino. Esta peculiaridade demonstra a delimitação 

territorial do poder político, que se contrapõe às concepções cosmopolitas.

No plano político, vimos que a esfera pública pertencia ao rei e à 

nobreza e, na esfera política, incumbe ao monarca, a partir das teorizações de 

Bodin, o direito de fazer leis, o que também afastava os demais segmentos da 

população do palco público.

O golpe final contra o cosmopolitismo viria com a doutrina da 

soberania nacional e o advento do Estado Moderno, os quais serão objeto do 

próximo capítulo.

171 DEL VECCHIO, Giorgio. op. cit., p. 79.
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Há também aspectos favoráveis com essa nova realidade. Com a 

Revolução Francesa, que marca o advento do Estado Moderno, o homem 

resgata a sua condição de citoyen, deslocando a titularidade da soberania 

pertencente ao monarca e colocando-a nas mãos do povo. Inicia-se um 

processo de ampliação da participação popular, que, embora tímida, constitui 

um grande passo para elidir as práticas políticas anteriores e as teorizações 

que lhes antecederam. Posteriormente, mesmo com o sufrágio universal, não 

ocorreu um aumento sensível na participação política. Mas isso é assunto a ser 

desenvolvido no próximo capítulo.
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CAPÍTULO V - A IDADE CONTEMPORÂNEA: O ADVENTO DE 

UMA NOVA PROPOSTA COSMOPOLITA 

■A GLOBALIZAÇÃO

O presente capítulo pretende, abarcando o fim do século XVIII ao 

final do século XX, traçar as transformações e tensões entre participação 

política e delimitação territorial ou, pelos seus opostos, apatia e mundo sem 

fronteiras. Dessas tensões e transformações, procura-se indicar a plausibilidade 

da utilização das idéias do cosmopolitismo estóico como instrumento de análise 

de alguns elementos da globalização no que se refere à participação política.

Seguindo a linearidade cronológica, elegemos alguns momentos 

exemplificativos da referida tensão/transformação, especialmente os seguintes: 

(1) a consolidação da delimitação territorial do poder político com o surgimento 

do Estado-nação; (2) a radicalização de alguns princípios do Estado-nação, 

protagonizado pelas teorias do nacionalismo vindas à lume, notadamente, na 

Europa do século XIX; (3) o ressurgimento, neste período, de alguns elementos 

do que poderíamos chamar de teorizações sobre o cosmopolitismo; (4) na 

esteira dos avanços políticos decorrentes da Revolução Francesa e da idéia de 

Estado-nação, o advento de demandas político-participativas que viriam a 

influenciar o quadro institucional do Estado Moderno; (5) o exacerbamento do 

nacionalismo como um dos fatores determinantes da eclosão das guerras 

mundiais; (6) a eliminação, quase que total, das rivalidades e conflitos 

engendrados pelo nacionalismo, como uma das conseqüências do fim da 

Guerra Fria; (7) o advento de um novo cosmopolitismo, decorrente da
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relativização da delimitação das fronteiras nacionais (elemento constitutivo da 

idéia de Estado-nação); (8) a globalização como um fenômeno de 

distanciamento dos centros decisórios, de enfraquecimento do poder local e de 

comprometimento dos níveis jurídico-políticos de participação.

1. A Revolução Francesa e o Estado-nação

Dentre outros fatores, mas sobretudo por estarem cansados de 

tolerar os abusos e o arbitrarismo dos monarcas, os franceses resolveram dar 

um basta a essa situação. A gota d’água culminou com o governo de Luís XVI 

que desorganizou a estrutura do governo da França e impunha sacrifícios 

pecuniários ao povo em decorrência principalmente de guerras.

A burguesia, que pertencia ao Terceiro Estado, já havia 

conquistado o poder econômico e constatou que a situação política lhe era 

desfavorável, pois impunha uma tributação vultosa, além de obrigá-la a 

sustentar uma legião de ociosos da nobreza e do clero, sem direito de opinar e 

participar no plano político.

Tal constatação fez com que tomasse a iniciativa de granjear o 

poder político. Mas a burguesia não poderia tomá-lo sozinha. E para tal mister 

utiliza-se da plebe, manobrando-a, até que culmina a Revolução em 14 de julho 

de 1789, passando às mãos do povo ou da nação o poder político. Contudo, 

veremos que as coisas não foram assim tão simples.
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Leo Huberman corrobora tal asserção:

“Depois que a Revolução acabou, foi a burguesia 
quem ficou com o poder político na França. O 
privilégio de nascimento foi realmente derrubado, mas 
o privilégio do dinheiro tomou o seu lugar. ‘Liberdade, 
Igualdade, Fraternidade’ foi uma frase popular gritada 
por todos os revolucionários, mas que coube 
principalmente à burguesia desfrutar1’. 172

A partir de tais conclusões, os ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade nada mais foram que utilizadas ideologicamente. Seria inadmissível 

que a burguesia concordasse em conceder igualdade a todos, pois certamente 

a plebe poderia reivindicar igualdade no plano econômico, impondo-se a 

tripartição dos bens também de modo igualitário entre todos os seguimentos da 

sociedade. Em outras palavras, para que isso ocorresse, a burguesia deveria 

abrir mão de suas conquistas econômicas em busca do ideal de igualdade.

Para dirimir tal situação e para aplacar os anseios do povo, a 

burguesia cria o princípio da igualdade formal, ou seja, a igualdade de todos 

perante a lei.

O que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão neste

contexto?

Para começar, temos que destacar qual o motivo da dicotomia 

homem e cidadão? Os cidadãos seriam apenas os burgueses, bem como a 

nobreza e o clero que se adaptaram à nova realidade? E o homem seria o povo 

ludibriado pelos ideais da Revolução?

HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do Homem, ,  p. 150-151.
17?
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E o tão propalado citoyen da Revolução Francesa onde está? 

Seria a cidadania um mito?

A cidadania a que se refere a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem e do Cidadão foi escrita para um homem ideal, sem qualquer 

pretensão de ser aplicada para o povo, apenas para a burguesia vitoriosa.173

Os direitos nela inseridos têm muito mais a pretensão de garantir 

as conquistas econômicas da burguesia e seu status quo, do que a pretensa 

diminuição do poder do governante e das garantias dela oriundas.

Em que pese a Revolução Francesa ter conquistado o direito de 

voto, o mesmo está ainda muito longe de expressar uma concepção 

democrática, pois havia limitações de toda a ordem: o Parlamento era um órgão 

composto quase que exclusivamente por representantes da burguesia, as 

mulheres, os filhos e dependentes não podiam votar.

Ao fazer-se um balanço, constata-se algum avanço neste período, 

uma vez que permitiu um incremento do número de participantes do processo 

político, o qual será ampliado com a instituição do sufrágio universal.

173 Este pensamento está de acordo com Leo Huberman, op. cit.y p. 151: “O exame do Código Napoleônico deixa isso bem claro. 
Destinava-se evidentemente a proteger a propriedade - não a feudal, mas a burguesa. O código tem cerca de 2.000 artigos, dos quais 
apenas 7 tratam do trabalho e cerca de 800 da propriedade privada. Os sindicatos e as greves são proibidos, mas as associações de 
empregadores permitidas. Numa disputa judicial sobre salários, o código determina que o depoimento do patrão, e não do empregado, 
é que deve ser levado em conta. O código é feito pela burguesia e para a burguesia: foi feito pelos donos da propriedade para a 
proteção da propriedade”. Nosso pensamento é corroborado por Norberto Bobbio, na obra A Era dos Direitos, p. 99, assevera: “O 
homem de que talava a Declaração era, na verdade, o burguês; os direitos tutelados pela Declaração eram os direitos do burguês, do 
homem (explicava Marx) egoísta, do homem separado dos outros homens e da comunidade, do homem enquanto ‘mônada isolada e 
fechada em si mesma’”.
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Para se ter uma radiografia completa deste momento histórico 

revolucionário, é imprescindível a leitura de um livro, na verdade um panfleto, 

do abade Sieyès, denominado Qu’est-ce que le Tiers État?174, lançado em 

janeiro de 1789.

Sieyès narra a situação da França pré-revolucionária, composta 

de três estamentos: o primeiro Estado formado pela nobreza (em torno de 

110.000); o segundo Estado pelo clero (aproximadamente 84.000) e o terceiro 

Estado pela plebe - artesãos e camponeses - (próximo a 25.000.000), pela 

burguesia e por nobres empobrecidos.

O abade insurge-se contra a esse quadro, pois o primeiro e o 

segundo Estados eram sustentados pelo Terceiro Estado. E apesar disso, as 

funções públicas, ou seja, o poder constituído, eram exercidas apenas por 

aqueles.

Com a palavra Sieyès:

“As funções públicas também podem, no estado atual, 
ser reunidas sob quatro denominações conhecidas: a 
Espada, a Toga, a Igreja e a Administração. Seria 
supérfluo percorrê-las detalhadamente para mostrar 
que o Terceiro estado integra dezenove vigésimos 
delas, com a diferença de que se ocupa de tudo o que 
é verdadeiramente penoso, de todos os cuidados que a 
ordem privilegiada recusa. Somente os posto lucrativos 
e honoríficos são ocupados pelos membros da ordem 
privilegiada’’. 175

Há uma tradução brasileira com o título ,4 Constituinte Burguesa, com uma introdução leita por Aurélio Wander Bastos. 
SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa, p. 66.

174
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As conseqüências políticas de tal estado de coisas são também 

respondidas por Sieyès:

“Se esta exclusão é um crime social em relação ao 
Terceiro estado, seria possível dizer-se pelo menos que 
isto é útil à coisa pública? E os efeitos desse monopólio 
são bastante conhecidos: desencoraja aqueles que 
afasta e toma menos hábeis aqueles que favorece. Não 
sabem todos que toda obra da qual a livre concorrência 
é afastada será mal feita e de custo mais alto?” 176

Completando tal panorama, Edward McNall Bums traça um perfil

do quadro político a que estavam sujeitos os membros do Terceiro Estado:

“Embora esses homens reconhecessem as gradações 
que os separavam, ressentiam-se contra os privilégios 
que os excluíam de qualquer participação efetiva nos 
negócios do estado. Por mais fortuna que pudesse 
adquirir um comerciante, um manufatureiro, um 
banqueiro ou um advogado, ainda assim continuava 
excluído dos privilégios políticos. Não tinha quase 
nenhuma influência na corte; não podia partilhar das 
mais altas honrarias; e, exceção feita no caso de 
eleição de alguns funcionários locais de nível 
subalterno, não podia sequer votar. Era olhado com 
desdém pela nobreza. À medida que a classe média 
enriquecia e tomava consciência de sua própria 
importância, era inevitável que seus membros se 
ressentissem contra tal discriminação social. Acima 
de tudo, foi a exigência de um poder político 
compatível com sua posição econômica, por parte de 
líderes comerciais, financeiros e industriais, que 
transformou membros da classe média em 
revolucionários”. 177

Nessa medida, os cargos públicos não passam do poder 

constituído. Por isso, era preciso conclamar um poder constituinte que 

representasse a nação verdadeiramente.

176 >
SIEYÈS, Emmanuel Joseph. op. cit., p. 67.

177 BURNS, Edward McNalL op. cit., v. 2, p. 488.
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Para modificar este panorama, Sieyès propõe “que seus 

deputados sejam em número igual ao da nobreza e do clero” 178 e “que os 

Estados gerais votem não por ordens, mas por cabeças”. 179

Ao estabelecer a distinção entre poderes constituinte e 

constituídos, Sieyès acabava por entregar à nação a titularidade do poder 

constituinte que estava acima dos poderes constituídos.

Sieyès asseverou que a soberania popular é a essência do poder 

constituinte, que define quem é o detentor dos poderes constituídos. “A teoria 

do poder constituinte é basicamente uma teoria da legitimidade do poder. Surge 

quando uma nova forma de poder, contida nos conceitos de soberania nacional 

e soberania popular, faz sua aparição histórica e revolucionária em fins do 

século XVIII”. 180

A teoria do poder constituinte está imbricada na questão da 

legitimidade do poder, uma vez que surgiu da separação entre poder 

constituinte e constituído e do reconhecimento da titularidade do poder 

constituinte à nação e não a uma divindade, pessoa sobrenatural a um 

indivíduo. Em outras palavras, consagra-se a despersonalização do poder.181

178
SIEYÈS, Emmanuel Joseph, op. cit., p. 86.

179
SIEYÈS, Emmanuel Joseph, op. cil, p. 91.180
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 120.loi _
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, p. 123.
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É essa a essência do Estado moderno, segundo Paulo 

Bonavides. 182 Porém, a teorização do poder constituinte pertencendo à nação, 

fez com que este ideal de autodeterminação buscasse uma forma política para 

se organizar. Surge a idéia do Estado como a “organização jurídica da

~ 183naçao .

Paulo Bonavides, a partir das teorizações de Mancini, leciona 

que no embate entre o Estado e Nação, vinga a nação, atribuindo valor jurídico 

às nacionalidades. Afirma ainda que Mancini foi o principal artífice do 

denominado princípio das nacionalidades, segundo o qual “‘toda nação tem o 

direito de tomar-se um Estado’ ou a toda nação deve corresponder um 

E s ta d o 184

Essa idéia de nação e da sua organização jurídica através do 

Estado (Estado-nação), desenvolve-se desde a Revolução Francesa até 

nossos dias.185

Esta vinculação da nação com o fenômeno do Estado-nação foi

analisada com acuidade por Eric J. Hobsbawn:

“...O  Estado não só fazia a nação mas precisava fazer 
a nação. Os governos, agora, iam diretamente 
alcançar o cidadão no território de sua vida cotidiana, 
por meio de agentes modestos mas onipresentes, 
desde carteiros e policiais até professores e, em

182
Afirma Paulo Bonavides, em Ciência Política, p. 106: “O Estado Moderno resume basicamente o processo de despersonalização 

do poder, a saber, a passagem de um poder de pessoa para um poder de instituições, de poder imposto pela força a um poder fundado 
na aprovação do grupo, de um poder de fato a um poder de direito.
183 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política, p. 86.
184 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política, p. 86.
185

Neste sentido aduz Paulo Bonavides, na obra Ciência Política, p. 86: “O valor da nação na ordem interna antecedeu a 
proclamação da sua importância no domínio internacional. Serviu aliás de base doutrinária a todo o constitucionalismo liberal desde a 
Revolução Francesa”.
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muitos países, empregados das estradas de ferro. 
Poderiam requerer o compromisso pessoal ativo 
deles, e circunstancialmente mesmo o delas, com o 
Estado: de fato, o ‘patriotismo’ de todos. As 
autoridades - numa época sempre mais democrática, 
não podendo confiar mais na submissão espontânea 
das ordens sociais aos que lhes eram socialmente 
superiores, à maneira tradicional, ou na religião 
tradicional, como garantia eficaz de obediência social 
- necessitavam de um modo de ligar os súditos ao 
Estado contra a subversão e a dissidência. ‘A nação’ 
era a nova religião cívica dos Estados. Oferecia um 
elemento de agregação que ligava todos os cidadãos 
ao Estado, um modo de trazer o Estado-nação 
diretamente a cada um dos cidadãos e um contrapeso 
aos que apelavam para outras lealdades acima da 
lealdade do Estado - para a religião, para a 
nacionalidade ou etnia não identificada com o Estado, 
e talvez, acima de tudo, para a classe. Nos Estados 
constitucionais, quanto mais as massas eram trazidas 
para a política através das eleições, tanto maior era o 
campo em que tais apelos se faziam ouvir”. 186

A França desenvolveu a partir da Revolução Francesa uma

política que leva ao Consulado e ao Império, denominada por Jean-Yves

Guiomard de política da defesa nacional. 187

Tendo como pano de fundo a nação, os Estados passam 

sobretudo a partir da Revolução Francesa a defender os valores, costumes e 

interesses próprios, não admitindo que sejam objeto de agressão, utilizando a 

soberania como argumento legitimador para consolidar sua autodeterminação

186 HOBSBAWN, Eric. 3. A Era dos Impérios, p. 212.
187 De acordo com François Châtelet et alüi, op. c it, p. 93, esta política possuía as seguintes características: “Defender um povo e 
seus ideais é defender e administrar o seu território; é, portanto, aumentar por todos os meios o seu potencial militar, financeiro e 
econômico; é soldar a coletividade por meio de uma organização política que assegure, tanto o quanto possível, o respeito pelos 
direitos naturais e o aumento da segurança e das riquezas. Um tal programa supõe, por um lado, um fortalecimento geral do executivo 
(cujo instrumental é um exército nacional e uma administração centralizada que estenda sua rede sobre o conjunto do território), e, por 
outro, uma independência da sociedade civil constituída como lugar da livre empresa.”
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em relação às outras nações. O espaço físico para a proteção será o definido 

pelos limites do território onde se encontra a nação.188

O objetivo do presente item foi demonstrar que houve, através do 

advento do Estado-nação, a consolidação da delimitação territorial do poder 

político.

Esse panorama demonstra que o Estado-nação contribui para 

diminuir fortemente as propostas cosmopolitas, pois ele ao cosmopolitismo se 

opõe. Tal peculiaridade fará com que elas ficassem latentes por 

aproximadamente dois séculos, enquanto tais princípios nacionalistas foram 

defendidos através do Estado e que constituíram um dos principais motivos 

para a eclosão das duas grandes guerras mundiais ocorridas no nosso século, 

como veremos mais adiante.

Por esse motivo, passaremos a apresentar as manifestações do 

nacionalismo no âmbito do século XIX.

2. O Nacionalismo na Europa no Século XIX e início do Século 

XX: algumas de suas doutrinas e repercussões

O nacionalismo que se manifestou na Europa do século XIX e no 

início do século XX, foi um exemplo decisivo da tensão na qual estaremos

188Esta peculiaridade é abordada por Eric J. Hobsbawn, na obra A Era do Capitai, p. 113: “Mesmo assim, malgrado poderosos 
sentimentos e lealdades nacionais (na medida em que nações transformavam-se em estados), a "nação’ não era algo espontâneo mas 
um produto. Também não era historicamente nova, pois expressava características que membros de grupos humanos muito antigos 
tinham em comum, ou aquilo que os unia contra ‘estrangeiros5. Precisava, portanto, ser construída55.
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ligados no resto do capítulo: entre participação política/delimitação territorial e 

apatia/mundo sem fronteiras. Ele era um programa para construir um artifício 

político que reclamava basear-se o Estado-nação.189

Não temos a pretensão de analisar profundamente o 

nacionalismo. Nosso escopo é apenas enunciar, exemplificativamente, 

algumas das muitas manifestações do nacionalismo que entendemos 

importantes, a fim de que o leitor tenha uma idéia geral da prodigalidade da 

sua produção doutrinária.

Ao fazermos a enunciação de algumas das teorizações sobre o 

nacionalismo, das quais apresentamos alguns aspectos de suas concepções, 

pretendemos demonstrar como o nacionalismo colaborou no século XIX e no 

início do século XX, notadamente no primeiro, para a consolidação do Estado- 

nação, este visto como um espaço territorial delimitado (em contraposição ao 

mundo sem fronteiras) e o incremento na participação política que ele 

engendrou em contrapartida.

Mostraremos ainda algumas propostas cosmopolitas com o intuito 

de demonstrar que os ideais cosmopolitas ainda persistiam, em que pese o 

advento do Estado-nação e das teorizações do nacionalismo. Colimamos ainda 

demonstrar o exacerbamento do nacionalismo, que atuou como um dos 

elementos determinantes da eclosão da Primeira e Segunda Guerra Mundiais e

189 HOBSBAWN, Eric J. Nações e Nacionalismo desde 1780, p. 19. O mesmo autor, na obra A Era do Capital, p. 107, estabelece a 
diferença entre Estados-naçao e nacionalismo: "... O primeiro era um programa para construir um artificio político que reclamava 
basear-se no último”. Também na esteira das teorizações de Hobsbawn, na obra A Era das Revoluções, p. 151-164, o mesmo 
desenvolve um profundo estudo sobre o nacionalismo, bem como na obra A Era do Capital, p. 101-116.
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a eliminação das rivalidades e conflitos gerados pelo nacionalismo como uma 

das conseqüências da Guerra Fria.

Portanto, dentro da nossa opção por realizar, neste capítulo, uma 

abordagem histórica, o leitor deverá ter em mente tais premissas quando

realizar a leitura do presente item e dos sub-itens que o compõe, pois o

desmembramento tornou-se necessário para a sua melhor apresentação.

A ideologia nacionalista, como muito bem destacou François 

Châtelet190, foi muito anterior ao século XIX. Contudo, foi nele que a Nação 

passou a ser objeto de estudos para fundamentar o poder. Essa ideologia foi 

produto das concepções políticas e do próprio espírito reinantes na época.191

Eríc J. Hobsbawn assevera que existe um prius do nacionalismo 

em relação à Nação, ou seja, ele é logicamente anterior à Nação e, portanto, 

sua condição de possibilidade: “o nacionalismo vem antes das nações. As 

nações não formam os Estados e os nacionalismos, mas sim o oposto;”. 192

Edward McNall Bums destaca que a história da Inglaterra e da

França no século XIX pode ser estudada tendo como pano de fundo o

liberalismo burguês e, em grande parte, o resto da Europa, a partir de uma 

combinação entre o liberalismo, o nacionalismo e a formação nacional. Bums 

define o nacionalismo como:

190 CHÂTELET, François et allii. op. cit., p. 96.
191 Para Eiic J. Hobsbawn, na obra Nações e Nacionalismo desde 1780, p. 19, não há sentido discutir-se nação e nacionalidade 
descontextualizados da idéia de Estado territorial moderno: “A ‘nação’ pertence exclusivamente a um período particular e 
historicamente recente. Ela é uma entidade social apenas quando relacionada a uma certa forma de estado territorial modemo, o 
‘Estado-nação’; e não tãz sentido discutir nação e nacionalidade fora desta relação”.
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um sentimento com raízes em amplas 
circunstâncias históricas, geográficas, lingüísticas ou 
culturais. Ele se caracteriza pela consciência que tem 
um grupo de pertencer a uma tradição derivada 
dessas circunstâncias, as quais diferem das tradições 
de outros grupos. A formação nacional é a realização 
política dos propósitos do nacionalismo, a tradução do 
sentimento em poder”. 193

Tanto na Inglaterra quanto na França, no século XIX, os ideais 

nacionalistas e liberais eram cultivados, em decorrência de sua longa tradição 

nos sentimentos nacionais, peculiaridade que poderia ser explorada 

politicamente. Porém, nos outros países da Europa as tradições e elementos 

comuns não estavam ligados a uma unidade política que possibilitaria identificá- 

los. 194

Esta identificação emocional que ligava as pessoas à sua nação 

poderiam ser exploradas politicamente, como aduz Eric J. Hobsbawn 195, mas 

isto não implica afirmar que o todo nacionalismo tinha uma relação com o palco 

político, o que ocorreu, todavia, na atualidade. 196 Segundo o autor esse 

“nacionalismo, a um tempo, engendrou e foi encorajado, pelos movimentos da 

direita política que emergiram da crise do liberalismo”. 197

192
HOBSBAWN, Eric J. Nações e Nacionalismo desde 1780, p. 19.

193
BURNS, Edward McNall. op. cit., v. 2, p. 573.

194 Afirma Edward McNall Bums, op. cit., p. 574, que nem o nacionalismo nem a formação nacional se opunham ao liberalismo: 
“Com efeito, na medida em que o nacionalismo celebrava as realizações de uma determinada camada popular sobre as de uma 
cosmopolita elite aristocrática, refletia a aversão do liberalismo a aceitar o novo, o nacionalismo respondia com a valorização, senão 
veneração, do passado. E à insistência dos liberais quanto ao valor e à importância do individualismo, os construtores de nações 
respondiam que sua tarefa vital talvez requeresse o sacrifício, em maior ou menor grau, da liberdade de cada cidadão”. Havia uma 
expectativa de que os movimentos nacionais colaborassem para a expansão ou para a unificação nacional. Neste sentido, vide Eric J.
Hobsbawn, in Nações e Nacionalismo desde 1780, p. 45.
195 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 204.

As escolas tiveram um papel precípuo na divulgação do nacionalismo, servindo como instrumento político de comunicação. A 
este respeito, vide Eric J. Hobsbawn em A Era dos Impérios, p. 213-214 e do mesmo autor Nações e Nacionalismo desde 1780, p. 
112.

197 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 226.



Ao passo que a identificação nacional se ligava à política, deia 

tornava-se essência, constituindo-se tema cada vez maior de debates políticos, 

gerando mutações que teriam grande importância no século XX .138

Nesse sentido, o nacionalismo de Estado possuía duas 

estratégias: “À medida que mobilizava alguns habitantes, alienava outros - os 

que não pertenciam nem desejavam pertencer à nação identificada com o 

Estado. Em suma, auxiliava a definir as nacionalidades excluídas da 

nacionalidade oficial, por meio da separação de comunidades que, por qualquer 

motivo, resistiam à linguagem e à ideologia pública, oficial”. 199

A Revolução Francesa estava atrelada ao romantismo, um 

movimento intelectual que nasce como reação ao lluminismo 20°, que busca 

resgatar e enaltecer o passado, peculiaridade que o vincula com o 

nacionalismo.

198 Destaca Eric J. Hobsbawn, na obra A Era dos Impérios, p. 206, quatro aspectos destas mutações: “O primeiro, [...], é o 
surgimento do nacionalismo e do patriotismo, como ideologia encampada pela direita política. Isto encontraria sua expressão extrema 
entre as duas guerras, no fascismo, cujos ancestrais ideológicos aí são encontrados. O segundo é a pressuposição, [...], de que a 
autodeterminação nacional, até e inclusive a formação de Estados soberanos independentes, aplicava-se não apenas a algumas 
nações que pudessem demonstrar sua viabilidade econômica, política e cultural, mas todo e qualquer grupo que reivindicasse o título 
de ‘nação’. [...] O terceiro era a tendência progressiva para admitir que a ‘autodeterminação nacional’ não podia ser satisfeita por 
qualquer forma de autonomia inferior à plena independência do Estado. Durante a maior parte do século XIX a maioria das 
reivindicações de autonomia não havia previsto isso. Finalmente, havia a nova tendência para definir uma nação em termos étnicos e 
especialmente em termos de linguagem”. Gasíon Bouthoul, na obra História das Doutrinas Políticas desde a Antiguidade, p, 345, 
sintetiza o papel do nacionalismo nos séculos XIX e XX: “Assim, o nacionalismo consiste em fundamentar a política tanto extema 
quanto interna sobre o julgamento despeitado da exclusividade coletiva. Dada esta premissa,, o nacionalismo revestiu-se no curso do 
século XIX e do século XX de formas as mais variadas. Pode-se dizer que o nacionalismo o que Politis dizia do rearmamento: ‘todos 
os caminhos acabam por conduzir a ele’. O nacionalismo apresenta para todos os regimes políticos a maravilhosa vantagem de 
canalizar em relação ao estrangeiro todos os sentimentos de inferioridade, de agressividade e de reivindicação. Desta forma, todos os 
regimes a ele se acomodam perfeitamente”.
199 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 214-215.
200 Segundo Battista Mondín, op. cit., v. 3, p. 10-11, “o romantismo inspira-se nos seguintes princípios: a) o reino da natureza é o 
maior e mais autêntico do que o da cultura. Ele transborda de esplendor e de brilho, enquanto o da cultura é cheio de misérias e 
iniqüidades. O reino da natureza é tranqüilo, sereno, imperturbável, enquanto o da cultura é inquieto, angustiado, acossado pela 
exigência de progresso; o reino da natureza é sempre inocente, repousante, restaurador; o da cultura é sempre sujeito ao erro e à dor. 
Em decorrência deste princípio, os românticos substituem a concepção mecanicista da natureza, própria do lluminismo, pela imagem 
de um universo animado por uma substância viva, que se desdobra nas múltiplas formas naturais de inesgotável poder criativo; b) o 
sentimento e a fantasia estão em condições de perceber dimensões (religiosas, morais e estéticas) da realidade que escapam á razão. 
Além disso, o sentimento é de capital importância por ser a mola que leva o homem a praticar as ações mais heróicas e a tomar as 
atitudes mais generosas; c) o indivíduo não é uma ilha nem um satélite vagando sozinho pelo mundo, mas é parte de um grande 
organismo (a nação, o povo, a pátria), e a sua ambição maior deve ser a de contribuir para a realização dos destinos da pátria. Cada 
nação, cada povo tem uma história própria, um destino próprio. Deste princípio nasce o interesse dos românticos pelo passado”.
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O romantismo e o nacionalismo partiam da mesma premissa "... 

de que se devia fazer o passado funcionar como um meio de compreender o 

presente e planejar o futuro”. 201

Destaca-se entre os românticos o alemão Johann von Herder 

(1744-1803), cujas principais teorizações encontram-se na obra Idéias para a 

filosofia de uma história humana. Herder afirmava que a civilização era produto 

da cultura comum de um povo (Volks). Para que uma civilização se considera- 

se sólida, ela deveria expressar as suas próprias peculiaridades históricas, sua 

herança histórica - a manifestação do espírito do povo (Volksgeist). 202

Na esteira dos ensinamentos de Herder, surgem outros 

românticos alemães, porém conservadores, tais como Friedrich Schlegel (1772- 

1829) e Friedrich von Savigny (1779-1861), que foram contrários à introdução 

de idéias democráticas e liberais, porque elas eram “estrangeiras” para a 

Alemanha, pois afirmavam que a história ensina eque as instituições devem 

evoluir organicamente ... e que leis adequadas eram produto de 

desenvolvimento histórico, e não simplesmente deduções feitas a partir de 

princípios básicos universais”. 203

Esta visão orgânica da sociedade e do Estado foi profundamente 

desenvolvida por Georg Wilhelm Hegel (1770-1831). Sua concepção de

201 BURNS. Edward MeNall. op. cit. v. 2, p. 575.
202 Gosíon Bouthoul, na obra História das Doutrinas Políticas desde a Antigüidade, p. 344-345, sintetiza a contribuição das 
teorizações de Herder para o nacionalismo: “... cuja posição essencial consistiu em pretender substituir a tradição greco-latina das 
humanidades abertas a todos os homens por uma relativa á calma nacional’ incomunicável, de onde se seguiam o enclausuramento 
espiritual e a separação intelectual das nações. Herder encontrou ecos por toda a Europa. Foi ele o instrumento de ligação de todos os 
complexos de inferioridade das nações humilhadas ou que se sentiam como tais”.
203 BURNS, Edward McNalL, op. cit., v. 2, p. 575.
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história era desenvolvimentista. Afirmava que "... as instituições sociais e 

políticas amadureciam, realizavam seus propósitos e então davam lugar a 

outras”. 204 Contudo, esta mudança não era mecanicista, pois pressupunha um 

método dialético que tinha três etapas: tese, antítese e síntese. “Hegel 

esperava, por exemplo, que a desunião entre os estados alemães (tese), que 

gerava a idéia de unificação (antítese), tivesse como resultado inevitável a 

criação de um estado-nação (síntese)”. 205

Johann Gottlieb Fitche (1762-1814) é um grande defensor da 

Revolução Francesa, porque via nela um exemplo que uma nação seria capaz 

de concretizar, uma vez que a nacionalidade incentivou o aumento da cidadania 

dos franceses para defenderem-se contra os ataques dos inimigos europeus. 

Nas suas obras, Contribuições destinadas a retificar o julgamento público sobre 

a Revolução Francesa (1793) e Fundamentos do Direito Natural (1796), Fitche 

desenvolve uma metafísica da nação, asseverando que só a potência do 

Estado é capaz de manter a unidade e que, nesta medida o Estado define a 

cidadania. Visando unificar o seu país, desenvolve uma teoria do Estado 

Comercial fechado, “na qual atribui também a um Estado autoritário a função de 

organizar a economia, a fim de aumentar a força da Nação, de eliminar os 

conflitos entre indivíduos e de estimular a energia alemã”. 206 Em Discursos à 

Nação Alemã (1807) afirma que a Alemanha é a Nação por excelência, em

207 208razão da sua língua , do seu passado e da sua cultura.

204 BURNS, Edward McNall, op. ciL. v. 2, p. 575.
205 BURNS, Edward McNall, op. ciL, v. 2„ p. 576.
206 CHÂTELET, François et allii. op. cit., p. 98.
207 No que tange ao nacionalismo lingüístico, esclarece Eric J. Hobsbawn, na obra A Era dos Impérios, p. 209, que em que pese ter 
sido um elemento importante para a identificação nacional, ele era mais um critério de nacionalidade entre outros, constituindo-se 
mais numa criação de “pessoas que escreviam ou liam” do que de “gente que falava”, citando o exemplo na nação americana, na qual 
as pessoas aprenderam inglês muito mais por necessidade ou por conveniência do que uma forma de expressão de afinidade nacional.
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Na França, vamos encontrar o trabalho de Augustin Thierry que, 

nas obras Relatos dos Tempos Merovíngios e Ensaio sobre o Terceiro Estado, 

que busca as raízes da sociedade francesa, e, na Alemanha, destaca-se 

Leopold von Ranke, em História da Alemanha no Tempo da Reforma, que tenta 

resgatar o passado alemão.

Na esteira das lições de François Châtelet, as teorizações ligadas 

ao nacionalismo possuem as seguintes características:

“Tudo se passa como se o Estado-nação quisesse se 
sentir seguro de si, reencontrando seu passado 
próximo ou distante, restaurado através de métodos 
críticos que garantam um conhecimento objetivo.

Sob esse aspecto, a obra de Jules Michelet (1798- 
1874) é exemplar. Sua monumental História da 
França (1833-1846), 1855-1867) e sua História da 
Revolução Francesa (1847-1853), baseadas numa 
informação prodigiosamente rica e empregando um 
poderoso estilo, visam a fazer reviver no presente a 
complexidade do passado.

Doravante, a história tomou-se uma questão da 
Nação; a historicidade passa a ser uma dimensão da 
consciência coletiva. O conhecimento do passado 
nacional aparece como um meio de confirmar a 
unidade da comunidade reunida sob a autoridade de 
um mesmo Estado. E, ao mesmo tempo em que se 
afirma a objetividade desse conhecimento, criam-se já 
novos mitos, instrumentos de potência”. 209

208 Gaston Bouthoul, op. cit., p. 344, resume a contribuição de Fitche para o nacionalismo: "Uma outra fonte de nacionalismo foi a
reação suscitada na Alemanha, sobretudo, pela conquista napoleômca. Esta reação contra um invasor estrangeiro, combinada com a
corrente anticosmopolita de que falamos ainda, foi bem expressa por Fitche. Esse autor, pregando a união numa única potência de
conjunto dos Estados alemães (isto é, de língua alemã), desejava ao mesmo tempo que esta nação vivesse por ela mesma, que fosse
separada dos seus vizinhos aos quais era - evidentemente - superior pela inteligência, pela moralidade, etc. ... (eis o julgamento típico
da auto-adoração, pelo qual todos os nacionalismos se parecem). Fitche ia a ponto mesmo de estender esta separação à vida
econômica. Numa obra pouco conhecida (O Estado Comercial Fechado), pregava ele afoitamente uma autarquia integral. A nação,
para conservar sua pureza e acautelar-se contra qualquer corrupção, deve evitar o comércio com o estrangeiro. Deve ela viver dos
produtos de seu solo (sagrado, bem se vê). Deve mesmo fechar a porta aos turistas estrangeiros que dão aos habitantes locais o
espetáculo de sua ociosidade e de suas perversidades”.
209 CHÂTELET, François et allii, op. cit., p. 99-100.
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Resta ainda analisar dois grandes movimentos de unificação, 

carregados de uma forte conotação nacionalista, que irão se manifestar no 

século XIX: a unificação alemã e a italiana que colaboraram para suas 

formações nacionais.

Em 1806, a Prússia sofreu uma derrota humilhante do exército 

francês liderado por Bonaparte. Isto fez despertar nos intelectuais e nos 

políticos prussianos um sentimento de resgate dos destinos nacionais. 

Frederico, o Grande é o artífice de numerosas realizações não só no plano 

político, mas também no plano cultural, colimando engrandecer a Prússia e 

protegê-la da contaminação francesa que dominava o continente.

Foram realizadas reformas no plano militar, no sentido de criar-se 

um novo exército nacional, cuja promoções eram definidas pelo mérito e não 

pela origem dos seus membros, fazendo com que despertasse dentro da 

caserna um renovado sentimento nacional de defesa da pátria.

No plano administrativo, através dos ministros Stein e 

Hardenberg, também foram realizadas reformas. Para despertar o sentimento 

de lealdade à pátria, havia necessidade de demonstrar que a nação reconhecia 

esse senso de dever. Para tanto, Stein procurou pôr fim ao sistema de castas 

existente na Prússia, possibilitando a ascensão social. As escolas tiveram um 

papel preponderante na formação nacional, pois eram os meios de divulgação 

desse espírito de dever nacional e das doutrinas que o fundamentavam. Uma 

grande vitória foi conquistada em 1850 com a criação do Zollverein (União 

Alfandegária).



Mas o grande artífice da formação nacionai aíemã a partir da 

Prússia foi Otto von Bismarck (1815-1898). Ele entendia que a união era 

inevitável e que eia deveria ocorrer a partir da vontade da Prússia. Ao cabo de 

quase vinte anos (1862-1871) ele consolidou a unificação alemã a partir da 

Realpolitik (a política do realismo), da qual se julgava adepto.

Em 1862, Bismark chegou ao poder na qualidade de ministro- 

presidente da Prússia. Estrategicamente, ele concretizou seus planos de 

unificação a partir de três passos: 1. o enfraquecimento da Áustria; 2. a 

obtenção das boas graças das massas e 3. a Guerra Franco-prussiana. 210

Proclamou-se o império alemão em 18 de janeiro de 1871, em 

Versalhes. Todos os estados alemães, com exceção da Áustria, declararam 

lealdade ao imperador Guilherme I, doravante imperador ou Kaiser. 211

Paralelamente a tais acontecimentos, a Itália também vivia seu 

movimento de unificação. Alguns patriotas inspirados pelo romantismo 

sonhavam com o Risorgimento, que devolveria à nação os tempos áureos 

vividos na civilização romana e no Renascimento.

Porém, não havia uma idéia unânime acerca da estratégia para 

concretizar a unificação. Alguns eram adeptos das idéias de Giuseppe Mazzini 

(1805-1872), ardoroso defensor da unidade da Itália. Ele desenvolve na sua 

obra A Santa Aliança dos Povos (1849) a idéia da luta “como uma primeira

VideEdward McNall Bums, op. cit., v. 2, p. 589-591.
210
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etapa no sentido da fraternidade universal dos povos da Europa”. 212 Este 

sentimento influencia poloneses, húngaros e eslavos nos seus movimentos de 

emancipação. Mazzini fundou em 1831 uma sociedade denominada Jovem 

Itália, colimando a unificação italiana. Outros acreditavam que o caminho mais 

viável era o da federação, sob o governo do papa. Havia também aqueles que 

propugnavam uma monarquia constitucional, inspirada no Reino da Sardenha. 

A terceira proposta aos poucos vai se consolidando sob a liderança de Camillo 

di Cavour (1810-1861), que se torna primeiro-ministro em 1852.

A expulsão dos austríacos da península itálica era o primeiro 

passo a ser dado para o projeto de unificação. A Itália contou com o apoio de 

Napoleão III da França para esse empreendimento, não tendo conseguido 

fazê-lo totalmente, porém obteve grandes conquistas territoriais.

A próxima etapa da unificação foi a conquista do Reino das Duas 

Sicílias, onde teve destacada participação Giuseppe Garibaldi. “Com a maior 

parte da península agora sob um único govemo, Vítor Emanuel II, rei da 

Sardenha, assumiu o título de rei da Itália (17 de março de 1861)". 213 A 

ocupação de Roma colocou o reino da Itália em conflito com o papado, cujo 

impasse somente seria solucionado em 1929 com o Tratado de Latrão.

Face ao conflito interno dos países desenvolvidos em razão da 

sua industrialização, das reivindicações da classe operária para melhorar sua

211 Esclarece Edward McNall Bums, op. cit., p. 591: “Quatro meses depois, em Frankfurt, um tratado entre franceses e alemães 
cedeu ao novo império a região fronteiriça da Alsácia, condenou a França a pagar uma indenização de cinco bilhões de francos a 
assim espalhou por toda a parte a notícia do notável sucesso de Bismark em construir seu estado-nação”.
212 CHÂTELET, François et allii, op. cit, p. 100.
2,3 BURNS, Edward McNall. op. cit, v. 2, p. 592.
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condições de miserabiiidade e dos riscos de guerras decorrentes dos 

movimentos de libertação das nações européias mantidas em estado de 

dependência, nasceu na França, na Alemanha e no Reino Unido um outro tipo 

de nacionalismo, denominado reacionário 214, cujos principais representantes 

foram Hyppolite Taine (1828-1893) e Emest Renan (1823-1892).

Paradoxalmente, é dentro desse ambiente nacionalista que 

surgem algumas propostas cosmopolitas, que não conseguiram vingar, 

consoante veremos no próximo tópico.

2.1.0  Cosmopolitismo no Século XIX

No presente tópico, iremos abordar algumas manifestações do 

cosmopolitismo no século XIX, em que optamos por destacar algumas 

considerações do pensamento de Emmanuel Kant, Karl Marx e Friedrich Engels 

e a experiência de “mundo unificado” vivenciada a partir da década de 1870, 

apresentada por Eric J. Hobsbawn. Nosso intuito é demonstrar que ainda 

persistiam as manifestações do cosmopolitismo, apesar do advento do Estado- 

nação e das doutrinas nacionalistas, em que pese não terem encontrado 

terreno fértil para se desenvolverem, em face das restrições que o nacionalismo 

representava.

214 Segundo François Châtelet et allii, op. cit., p. 101, este nacionalismo apela para os valores da tradição (a família, a terra, os 
ancestrais) e da moral do sacrifício, da renúncia e da obediência, para conservar o que existe e para denunciar a anarquia que 
resultaria de qualquer mudança que não fosse cuidadosamente controlada. Esse nacionalismo é reacionário - no sentido etimológico - 
e, na França, deplora o infeliz episódio da Revolução, que interrompeu o curso normal da evolução”.



A primeira proposta cosmopolita no século XIX que 

apresentaremos, foi formulada por Emmanuei Kant (1724-1804). Em que pese 

a discussão se ele teria pertencido ou não ao romantismo, seu apego à razão 

levou seus estudiosos a considerá-lo como um representante do final do 

lluminismo.

Kant expressa suas concepções cosmopolitas em duas obras: 

Idéia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita (1784) e À 

Paz Perpétua (1795). 215

Kant percebeu que o que propulsiona o progresso é o conflito, 

porém ele deveria ser controlado, pois acabaria sendo destrutivo. Propõe para 

tanto a criação de um ordenamento civil universal. 216

O pensamento cosmopolita de Kant foi desenvolvido 

principalmente na obra À Paz Perpétua. 217 Primeiramente, estabelece os 

artigos preliminares à paz perpétua entre os Estados. 218 São três os artigos

215 Ressalta Norberto Bobbio, op. c i t p. 136, que o tema é hoje mais central que nunca, “ou seja, o tema da tendência da história 
humana para uma ordem jurídica mundial. Esse tema, tão bem resumido no uso do termo-chave Weltbürgertum e no de “ordenamento 
cosmopolita”, era de origem estóica, mas fora transferido por Kant de uma concepção finalista da história”.
216 Vide Norberto Bobbio, em ̂ 4 Era dos Direitos, p. 136-137.
217 Afirma Emmanuei Kant, na obra Idéia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, p. 16-17: “Para que serve 
trabalhar em uma constituição civil conforme leis entre indivíduos, ou seja, na ordenação de uma república (gememes Wesen)? A 
mesma insociabilidade que obrigou os homens a esta tarefa é novamente a causa de que cada republica (Gemeinswesen), em suas 
relações externas - ou seja, como um Estado em relação a outros -, esteja numa liberdade irrestrita, e conseqüentemente deva esperar 
do outro os mesmos males que oprimiam os indivíduos e os obrigavam a entrar num estado civil conforme leis. A natureza que serviu 
novamente da incompatibilidade entre os homens, mesmo entre as grandes sociedades e corpos políticos desta espécie de criatura, 
como um meio de encontrar, no seu inevitável antagonismo, um estado de tranqüilidade e segurança, ou seja, por meio de guenas , 
por meio de seus excessivos e incessantes preparativos, por meio da miséria, advinda deles, que todo Estado finalmente deve padecer 
no seu interior, mesmo em tempo de paz, a natureza impele a tentativas imperfeitas, mas finalmente, após tanta devastação e 
transtornos, e mesmo depois do esgotamento total de suas forças internas, conduz os Estados àquilo que a razão poderia ter-lhes dito 
sem tão tristes experiências, a saber: sair do estado sem leis dos selvagens para entrar numa federação de nações em que todo Estado, 
mesmo o menos deles, pudesse esperar sua segurança e direito não da própria força ou do próprio juízo legal, mas somente desta 
grande confederação de nações (Foedus Amphictyonum) de um poder unificado e da decisão segundo leis de uma vontade unificada”.
2ig »

Kant enumera os seguintes artigos preliminares na obra A Paz Perpétua, op. cit., p. 26-30: “1. Não deve viger nenhum tratado de 
paz como um tal que tenha sido feito com a reserva secreta de matéria para uma guerra futura; 2. Nenhum Estado independente 
(pequeno ou grande, isto vale aqui igualmente) deve poder ser adquirido por um outro Estado por herança, troca, compra ou doação; 
3. Exércitos permanentes (miles perpetuus) devem desaparecer completamente com o tempo; 4. Não deve ser feita nenhuma dívida 
pública em relação a conflitos exteriores do Estado; 5. Nenhum Estado deve imiscuir-se com emprego de força na constituição e no
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definitivos para a paz perpétua: 1. a constituição civil em cada Estado deve ser 

republicana; 2. o direito das gentes deve ser fundado sobre um federalismo de 

Estados livres e 3. o direito cosmopolita deve ser limitado às condições da 

hospitalidade universal. 219

Consoante esse direito cosmopolita, afirma Kant, "... enquanto 

homens e Estados que estão em relação exterior de influência mútua têm que 

ser considerados cidadãos de um Estado dos homens universais (ius 

cosmopoliticum)”. 220

Acerca do direito cosmopolita preconizado por Kant, Norberto 

Bobbio assevera que ele é a última fase do sistema jurídico geral, antes 

teríamos o estado de natureza, o estado civil e a ordem internacional. 221

Os propósitos deste direito cosmopolita foram assim definidos por

Kant:

“Já que agora a comunidade (mais estreita ou mais 
larga) propagada sem exceção entre os povos da 
Terra foi tão longe que a infração do direito em um 
lugar da Terra é sentido em todos, não é assim a 
idéia de um direito cosmopolita nenhum modo de 
representação fantasioso e extravagante do direito, 
mas um complemento necessário do código não 
escrito tanto do direito de Estado como do direito das 
gentes para um direito público dos homens em geral 
e, assim, para a paz perpétua, da qual pode-se

governo de um outro Estado; 6. Nenhum Estado em guerra com um outro deve permitir hostilidades que tenham de tomar impossível 
a confiança recíproca na paz futura; como tais são: emprego de assassinos (percurssores), envenenadores (venefici), quebra da
capitulação, instigação à traição (perduellio) no Estado com que se guerreia etc”.
219 Norberto Bobbio, em A Era dos Direitos., p. 138 destaca que a partir deste artigo "‘Kant tinha originariamente prefigurado o 
direito de todo homem a ser cidadão não só de seu próprio Estado, mas do mundo inteiro; além disso, havia representado toda a Terra
como uma potencial cidade do mundo, precisamente como uma cosmópolis”.
220 'KANT, Emmanuel. A Paz Perpétua, p. 33.
221 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos, p. 138-139.



aprazer encontrar-se na aproximação contínua 
somente sob essa condição”.

No segundo artigo definitivo para a paz perpétua, Kant distingue 

liga de paz e tratado de paz, sendo que o último visa pôr fim a uma guerra, 

enquanto que a primeira colima a extinção total de guerras para o futuro. A 

idéia de federalidade, a que todos os Estados devem integrar, conduziria à paz 

perpétua, a partir de uma república, respeitado o direito das gentes.

A idéia de uma república mundial é assim descrita por Kant:

“Para Estados, em relação uns com os outros, não 
pode haver, segundo a razão, outro meio de sair do 
estado sem leis, que contém pura guerra, a não ser 
que eles, exatamente como homens individuais, 
desistam de sua liberdade selvagem (sem lei), 
consintam com leis públicas de coerção e assim 
formem um (certamente sempre crescente) Estado dos 
povos (civitas gentium), que por fim viria a 
compreender todos os povos da Terra. Já que eles, 
porém, segundo sua idéia do direito da gentes, não 
querem isto de modo algum, por conseguinte o que é 
correto in thesi repudiam in hypothesi, então, no lugar 
da idéia positiva de uma república mundial somente 
pode deter a corrente da inclinação hostil e retraída 
ao direito; o sucedâneo negativo de uma liga 
consistente, sempre expansiva e que repele a guerra, 
contudo com o perigo constante de seu rompimento 
(furor impius intus - fremit horridus ore cruento. 
Virgílio)”. 223

Vemos mais uma vez a proposta cosmopolita manifestar-se, 

porém não há espaço para ela desenvolver-se dentro da ideologia nacionalista 

que dominava a Europa, particularmente nos séculos XVIII e XIX, em face do 

sentimento de xenofobia decorrente dos movimentos nacionais. 224

T TL KANT, Emrnanuel. A Paz Perpétua, p. 46.
TT í

KANT, Emmanuel. A Paz Perpétua, p. 42.
224 Nosso pensamento é corroborado por Eric J. Hobsbawn, A Era dos Impérios., p. 229 assim se manifesta: “Não obstante, há uma 
importante diferença entre o nacionalismo como ideologia de movimentos nacionalistas e de governos agitadores de bandeiras e a
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Nossa abordagem não estaria completa acerca das propostas 

cosmopolitas que se manifestaram durante o século XIX, se não 

mencionássemos as proposições de Kari Marx (1818-1883) 225 e Friedrich 

Engels (1820-1895).

Primeiramente, é importante esclarecer que a obra de Marx não 

foi sistematizada e que ele não produziu um livro específico abordando as 

características da sociedade comunista, pois dela temos apenas algumas 

passagens em vários livros e artigos publicados.

Tal peculiaridade toma difícil, portanto, afirmar-se que Marx tinha 

uma proposta cosmopolita. Porém, entendemos que se ela não foi 

suficientemente teorizada, ao menos foi esboçada ligeiramente, sobretudo no 

Manifesto do Partido Comunista 226, escrito com Engels em 1848, do qual 

pode-se inferir uma proposta cosmopolita na sua última frase quando conclama 

os trabalhadores para sua revolução: “Proletários de todos os países, uni-vosl”.

Consta no Manifesto:

“Os comunistas distinguem-se dos outros partidos 
proletários apenas em dois pontos: de um lado, nas 
diversas lutas nacionais dos proletários, destacam e 
fazem prevalecer os interesses comuns, 
independentes da nacionalidade, de todo o 
proletariado; ...

mais ampla tradição da nacionalidade. O primeiro não lançava o olhar além do establishment ou da grandeza da "nação’. Seu 
programa consistia em resistir, expelir, derrotar, conquistar, submeter ou eliminar ‘o estrangeiro’. Tudo mais era sem importância”.

Marx denunciou as terríveis condições a que os trabalhadores vivenciavam, decorrentes da exploração de seu trabalho em proveito 
da burguesia que possuía em meios de produção, locupletando-se da mais-valia oriunda do trabalho operário, numa relação que 
dominação do qual o trabalhador não tinha condições de se livrar. Afirmava que o Estado, a religião, a íamília, o direito 
representavam a superestrutura econômica a qual expressava a infra-estrutura econômica determinada pelos meios de produção que 
eram detidos pela burguesia, o que possibilitava o controle ideológico dos interesses burgueses. Preconizava o fim da propriedade 
burguesa como forma de romper este panorama, propondo uma sociedade comunista onde os meios de produção seriam de 
propriedade coletiva, onde os trabalhadores não seriam mais explorados e viveriam segundo o princípio: “De cada um segundo sua 
capacidade, a cada um segundo suas necessidades”.
226 Nosso ponto de vista é ressaltado por Eric J. Hobsbawn, cm A Era dos Impérios, p. 174.
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Os operários não têm pátria. Não se lhes pode tomar 
aquilo que não têm. Como porém o proletariado deve, 
em primeiro lugar, conquistar a dominação política 
(die politische Herrschaft), elevar-se a classe nacional, 
constituir-se ele mesmo em nação, ele é ainda 
nacional, embora de forma alguma no sentido que a 
burguesia atribui ao termo.

As separações e os antagonismos nacionais entre os 
povos desaparecem cada vez mais com o 
desenvolvimento da burguesia, com a liberdade do 
comércio, com o mercado mundial, com a 
uniformidade da produção industrial e com as 
condições de existência a ela correspondentes.

A dominação do proletariado fará com que 
desapareçam ainda mais. A ação unitária (Vereinigte 
Aktion), pelo menos nos países civilizados, é uma das 
primeiras condições de sua emancipação.

Na medida em que é abolida a exploração de um 
indivíduo por outro, é abolida também a exploração de 
uma nação por uma outra.

Com o desaparecimento do antagonismo de classes 
no interior das nações, desaparece também a posição 
de hostilidade entre as nações”. 227

Essa idéia cosmopolita evidencia-se nos escritos de Friedrich 

Engels quando afirma que:

a revolução comunista não será uma revolução 
apenas nacional, mas ocorrerá simultaneamente em 
todos os países civilizados, quer dizer, pelo menos na 
Inglaterra, na América, na França e na Alemanha. ... 
Terá grande repercussão sobre os outros países do 
mundo, transformará completamente e acelerará 
extraordinariamente o modo de desenvolvimento por 
eles seguido até aqui. Será uma revolução universal e 
terá por isso um terreno universal”. 228

De acordo também com este pensamento, Eric J. Hobsbawn que

aduz:

0Y7MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista, p. 79, 84-85.
ENGELS, Friedrich. Princípios do Comunismo7 m Manifesto do Partido Comunista, p. 116.228
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“Observadores sensíveis não esperavam que esta 
relativa pouca importância do movimento trabalhista 
durasse, de fato, a partir de 1860, ficou claro que o 
proletariado estava voltando à cena como a outra 
dramatis personae da década de 1840, embora num 
estado de espírito menos turbulento. Emergiu com 
rapidez imprevista, para ser logo seguido pela 
ideologia a partir de então identificada com seus 
movimentos: o socialismo. Este processo de
emergência era um curioso amálgama de ação 
política e industrial, de vários tipos de radicalismo do 
democrático ao anárquico, de lutas de classes, 
alianças de classe e concessões governamentais ou 
capitalistas. Mas acima de tudo era internacional, não 
apenas porque, como no recrudescimento do 
liberalismo, ocorresse em vários países 
simultaneamente, mas porque era inseparável da 
solidariedade internacional das classes trabalhadoras, 
da solidariedade internacional da esquerda radical 
(uma herança do período pré-1848). Era organizado 
pela Associação dos Trabalhadores, a Primeira 
Internacional de Kari Marx (1864-72). A verdade de 
que ‘os trabalhadores não tem pátria’, como o 
Manifesto Comunista colocava, pode ser debatida: 
certamente os trabalhadores radicais organizados da 
França e Inglaterra eram patriotas à sua maneira - a 
tradição revolucionária francesa sendo notoriamente 
nacionalista [...]. Mas numa economia onde os fatores 
de produção moviam-se livremente, mesmo os 
sindicatos ingleses não-ideológicos viam a 
necessidade de impedir empregadores de importar 
fura-greves de fora. Na Inglaterra, a Internacional 
emergiu de uma combinação de agitação para a 
reforma eleitoral com uma série de campanhas por 
solidariedade internacional - com Garibaldi e a 
esquerda italiana em 1864, com Abraham Lincoln e o 
Norte na Guerra Civil Americana (1861-65), com os 
infelizes poloneses em 1863, acreditando-se, 
corretamente, que todos estes iriam reforçar o 
movimento trabalhista, pelo menos na sua forma mais 
política, sindicalista”.

Todavia, contrariamente a tais ideais cosmopolitas, vamos 

constatar que o Estado-nação teve um importante papel na luta operária, 

consoante se infere das lições de Eric J. Hobsbawn:

229 HOBSBAWN, Eric S. A Era do Capital, p. 128.
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“O Estado-nação não apenas formava o quadro de 
referência da vida do cidadão, estabelecendo-se 
parâmetros e determinando condições concretas e os 
limites geográficos da luta operária, mas igualmente 
tomava as suas intervenções políticas, legais e 
administrativas cada vez mais centrais à existência da 
classe trabalhadora....

Todavia, a força de unificação da classe operária, 
dentro de cada nação, substituía de modo inevitável 
as esperanças e asserções teóricas do 
intemacionalismo operário, salvo para uma nobre 
minoria de militantes e ativistas”. 230

Devemos ainda abordar, no que tange à perspectiva cosmopolita,
A 231a experiencia de “mundo unificado” que foi vivenciada a partir da década de

1870.

Aproximadamente até aquela data, os países compartilhavam de 

uma ignorância decorrente da ausência de unidade no mundo, pois as relações 

diplomáticas políticas e administrativas eram extremamente tênues. Isto ocorria 

em razão da “fraqueza dos laços econômicos”. Todavia, o incremento vultoso 

do comércio internacional fez com que uma rede de relações se estabelecesse, 

unindo cada vez mais várias regiões do mundo. As comunicações entre as 

nações tomaram-se mais céleres, com o telégrafo, a construção de estradas de 

ferro e de navios a vapor que propiciaram o encurtamento das distâncias. 232

Com base nessa desta realidade, Eric J. Hobsbawn descreve a 

tendência do “mundo unificado” que existia quase no final do século XIX:

230 HOBRBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 184-185, 187.
231 A expressão é de Eric J. Hobsbawn, na obra A Era do Capital, p. 67.
232 HOBSBAWN, Eric J. A Era do Capital, p. 66-79. “Portanto, a intrincada rede da economia internacional trazia mesmo as áreas 
geograficamente mais remotas para ter relações diretas com o resto do mundo, o que contava não em apenas velocidade - embora uma 
crescente intensidade de tráfico também trouxesse uma maior demanda por rapidez - mas o nível da repercussão”.
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“Não há dúvida de que os profetas burgueses de 
meados do século XIX olhavam para a frente 
procurando um mundo único e mais ou menos 
padronizado, onde todos os governos teriam o 
conhecimento das verdades da economia política e do 
liberalismo, levadas através do planeta por 
missionários impessoais mais poderosos que aqueles 
da cristandade ou do islamismo, um mundo refeito à 
imagem da burguesia, talvez mesmo onde, 
eventualmente, as diferenças nacionais viessem a 
desaparecer. O desenvolvimento das comunicações 
já pedia novas formas de coordenação internacionais 
e organismos padronizados - a International Telegraph 
Union de 1865, a Universal Postal Union de 1875, a 
International Metereological Organization de 1878, 
todas ainda existentes hoje. Já colocava também - 
para fins limitados e resolvido pelo International Signals 
Code de 1871 - o problema de uma ‘linguagem’ 
padronizada internacional. Em poucos anos, 
tentativas de criar línguas cosmopolitas artificiais 
tomaram-se moda, iniciada com a estranha Volapük 
(World-speak) engendrada por um alemão em 1880. 
(Nenhuma destas vingou, nem mesmo a mais 
promissora, Esperanto, outro produto da década de 
1880). O movimento trabalhista também encontrava- 
se no processo de estabelecer uma organização 
global que iria tirar conclusões da crescente 
unificação do planeta - a Internacional [...]. Que a 
Cmz Vermelha Internacional (1860), filha também de 
nosso período, pertença a este grupo é mais 
duvidoso, pois ela era baseada na mais extrema 
forma de falta de íntemacionalismo, isto é, a guerra 
entre estados”. 233

A análise feita por Eric J. Hobsbawn sobre o “mundo unificado” 

causa-nos assombro quando a cotejamos com o nosso cotidiano, face à 

semelhança das duas realidades, conforme demonstraremos no item 3 e no 

sub-item 3.1. A comparação merece ser aqui transcrita:

“Hoje estamos mais familiarizados do que os homens 
de meados do século XIX com este desenho 
totalizante do planeta em um único mundo. Mas há 
uma diferença substancial entre o processo que nós 
vivenciamos hoje e o do período que este livro

Hobsbawn, Eric J. A Era do Capital, p. 84.233
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abarca. O que é mais impressionante neste aspecto, 
mais adiante no século XX, é a padronização que vai 
bem além da puramente econômica e tecnológica. 
Neste particular, nosso mundo é bem mais 
massivamente padronizado que aquele de Phileas 
Fogg, mas apenas porque há mais máquinas, 
instalações produtivas e negócios. As estradas de 
ferro, telégrafos e navios de 1870 não eram menos 
identificáveis como ‘modelos’ da era onde ocorriam do 
que os automóveis e aeroportos de 1970. O que 
pouco ocorria então era a padronização internacional, 
interlingüística da cultura, que hoje distribui os 
mesmos filmes, tipos de música, programas de 
televisão e mesmo estilos de vida através do mundo. 
Os ‘modelos’ do mundo desenvolvido eram copiados 
pelos mais atrasados em um punhado de versões 
dominantes - os ingleses, através de seu império, 
nos Estados Unidos e, com menos ênfase, no 
continente europeu; os franceses, na América Latina, 
no Levante e partes da Europa oriental; os alemães e 
austríacos, através da Europa central e oriental, na 
Escandinávia e um pouco nos Estados Unidos. Um 
certo estilo comum visual, o interior burguês 
superlotado de móveis, o barroco público dos teatros 
e óperas podiam ser vistos onde europeus ou colonos 
descendentes de europeus tivessem se estabelecido 
[...]. Entretanto, com a exceção dos Estados Unidos 
(e Austrália), onde altos salários democratizaram o 
mercado, e portanto o estilo de vida das classes 
economicamente mais modestas, esta característica 
permaneceu confinada a uns poucos”. 234

Porém, a “padronização” e “unificação” internacionais eram 

“frágeis e parciais”. No âmbito lingüístico, a padronização tomou-se difícil, pois 

muitas nações identificavam-se exatamente por falarem uma língua diferente, 

tais como aquelas que incentivavam a imigração, tais còmo os Estados Unidos. 

Além disso, o capitalismo incentivava a diferenciação entre as nações. “A 

unidade do mundo implicava na sua divisão. O sistema mundial do capitalismo 

era uma estrutura de ‘economias nacionais’ rivais” 235. Além disso, havia a

234 HOBSBAWN, Eric J. A Era do Capital, p. 83.
235 HOBSBAWN, Eric J. A Era do Capital, p. 84.



desconfiança no piano internacional da “unificação globaf, pois a queda de urna 

economia poderia resultar na queda das demais, como num efeito dominó.236

Como vimos, ainda havia teorizações que possuíam alguns 

elementos do cosmopolitismo, mas elas não conseguiram vingar no âmbito do 

Estado-nação e devido às doutrinas nacionalistas.

No próximo tópico, passaremos a analisar o palco político do 

século XIX e verificar as influências do nacionalismo e de outros fatores neste 

âmbito, sobretudo no que concerne à participação política.

2.2.0  Panorama político-participativo do Século XIX

No presente sub-item, iremos abordar os avanços no plano 

político-participativo decorrentes do advento do Estado-nação, quando houve a 

delimitação territorial do espaço público.

Por volta de 1875, as Américas possuíam a maior quantidade de 

repúblicas. Os demais Estados, com exceção da Suíça e da França, eram 

monarquias constitucionais ou ao menos tinham alguma forma de 

representação eleitoral. Com exceção da Suíça, da França e dos Estados 

Unidos, os demais Estados apresentavam o direito de voto democrático. 237

236 HOBSBAWN, Eric J. A Era do Capital, p. 85.
237 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 43.
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O século XIX, até o seu terceiro lustro, apresentou, no âmbito da 

participação política, um conteúdo antidemocrático por restringir o voto à 

população masculina, vetando às mulheres o direito de votar e de serem 

eleitas.

Porém, a partir de 1870, constata-se que um processo de 

democratização 238 começou a desenvolver-se, em decorrência das 

reivindicações das massas, cujo papel importante, destacamos, em 1871, da 

Comuna de Paris. 239 Surgiram sistemas eleitorais, estendendo o sufrágio 

universal masculino onde não existia, havendo o aumento significativo do 

número de eleitores na Inglaterra, na Bélgica, na Noruega e na Finlândia. 

Contudo era ainda muito pouco se levarmos em consideração que o eleitorado 

representava apenas de 30 a 40% da população adulta.240

Apesar dessa pequena conquista do sufrágio universal 

masculino 241, os Estados tinham a capacidade de manipular os eleitores.242

238 Eric J. Hobsbawn, em A Era do Capital, p. 117, identifica a democracia ao nacionalismo, “na medida em que os movimentos 
nacionalistas neste período tomaram-se movimentos de massa, e certamente a esta altura praticamente todos os lideres radicais
nacionalistas supunham estes dois conceitos como sendo idênticos”.
239 Conforme Eric J. Hobsbawn, na obra A Era do Capital, p. 118, o liberalismo não tinha defesa teórica contra as massas que 
poderiam tomar-se perigosas ao realizarem suas reivindicações. Acerca do liberalismo assevera que: “Sua forma característica de 
organização política era o governo representativo através de assembléias eleitas representando não (como nos estados feudais) 
interesses sociais ou coletividades, mas agregados de indivíduos de status legalmente iguais. Interesse próprio, ou mesmo um cato 
senso comum, dizia àqueles que se encontravam por cima que nem todos os homens eram igualmente capazes de decidir as grandes 
questões de governo, os analfabetos menos que os graduados de universidades, os supersticiosos menos que os esclarecidos, os pobres 
menos que aqueles que haviam provado sua capacidade de comportamento racional pela acumulação de propriedade. Entretanto, 
longe da feita de convicção que tais argumentos levantavam entre os que estavam por cima, com exceção dos mais conservadores, 
eles tinham duas fraquezas maiores. A igualdade legal não podia fazer distinções em teoria. O que era consideravelmente importante, 
tomava-se mais e mais difícil de realizar na prática já que a mobilidade social e progresso educacional, ambos essenciais à sociedade 
burguesa, obscureciam a divisão entre as camadas médias e as camadas inferiores”.
240 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 127.
241 Uma excelente sinopse do surgimento do sufrágio universal e das conquistas políticas do século XIX na Europa foi realizada por
Eric J. Hobsbawn, em A Era do Capital, p. 121-122.
242 Esclarece Eric J. Hobsbawn, na obra A Era dos Impérios, p. 163-164: “Dada a inevitável extensão do eleitorado, a maioria dos 
eleitores era fetalmente ou pobre, ou insegura, ou descontente, ou tudo isso. Não podiam deixar de estar dominados por uma situação 
econômica ou social e pelos problemas dela decorrentes; em outras palavras, pela situação de sua classe7.



Na Aiemanha, iimitava-se o papel político das assembléias eleitas, 

reduzindo minimamente o papel do parlamento. Na Inglaterra, as câmaras 

secundárias votavam através de colégios eleitorais, servindo de freios às 

assembléias democraticamente eleitas. Em países como a Bélgica, a Itália e 

nos Países Baixos mantiveram-se os critérios de sufrágio ligados à propriedade 

ou atrelados ao nível educacional, concedendo votos adicionais. Manteve-se o 

voto nominal na Dinamarca e na Hungria. A idade mínima para votar era 

elastecida, como na Suíça (20 anos) e na Dinamarca (30 anos). Ainda era 

possível a sabotagem no que tange aos registros eleitorais. 243

Contudo, tais artifícios não foram suficientes para deter a 

democratização política dos Estados, em razão da criação dos partidos de

j  ■ 244massas e da imprensa.

As massas eram as classes até então afastadas do cenário 

político, destacando-se a classe operária, bem como a antiga pequena 

burguesia de mestres artesãos e pequenos lojistas e o campesinato.245

O papel da Igreja católica no século XIX foi de repúdio ao palco 

político, posto entender que não havia lugar para se manifestar. Apesar de seu 

potencial político, resistia à idéia da formação de partidos cristãos, o que 

somente ocorreria após a Segunda Guerra Mundial. É importante registrar a

HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 129.
244 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 129-130.
245 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 131-133.



edição da encíclica Rerum Novarum, demonstrando a preocupação com a 

política social.246

“A democratização, embora um avanço, apenas iniciara a 

transformação política”, assevera Eric J. Hobsbawn. 247 Com efeito, ela gerou 

problemas que os governos agora tinham que se defrontar, dentre eles garantir 

a unidade e a existência do Estado, conciliar as políticas governamentais, 

sobretudo no campo econômico, com a democracia. Mas o mais importante era 

”... garantir a legitimidade, talvez a própria sobrevivência da sociedade tal como 

então constituída, ao enfrentar a ameaça dos movimentos de massas pela 

revolução social”. 248

Para tanto, os governantes valeram-se de certos estratagemas 

para controlar a opinião do eleitorado, em prol dos seus interesses e do 

interesse do Estado, sendo o principal deles a manobra de “trazer os 

movimentos operários para o jogo institucionalizado da política”. 249

Utilizaram também artifícios simbólicos com significado político, 

usando imagens que apelavam para despertar emoções no povo, tais como: a 

coroa, a glória militar, o império e a conquista colonial. 250

Para fecharmos o panorama político do século XIX, resta ainda 

abordar sobre os partidos da classe operária.

246 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 134.
747

HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 140.
i& s t

HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 141.
HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 148.
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Eric J. Hobsbawn delineia o perfil destes partidos:

“Sua formação residia essencialmente na elementar 
simplicidade de seu apelo apoiítico. Eram esses os 
partidos de todos os operários manuais, que 
trabalhavam por um salário. Representavam essa 
classe, em suas lutas contra os capitalistas e seus 
Estados; seu objetivo era criar uma nova sociedade, 
que teria início com a emancipação dos trabalhadores 
por sua própria iniciativa, e que emanciparia toda a 
raça humana, à exceção de uma minoria cada vez 
mais insignificante de exploradores. A doutrina do 
marxismo, formulada como tal entre a morte de Marx 
e o fim do século, crescentemente dominava a 
maioria dos novos partidos; a clareza com que 
enunciava suas proposições a dotada de um enorme 
poder de penetração política. Era suficiente saber que 
todos os trabalhadores deveriam se unir ou apoiar 
esses partidos, pois a própria história lhes garantiria a 
vitória futura”.

Apesar da grande quantidade de votos que conseguiram 

conquistar, havia divisões dentro do proletariado que obstavam a possibilidade 

de uma prática e de uma consciência de classe única e unificada. 252 Havia 

divisões verticais, tais como entre os trabalhadores manuais das pequenas e 

das modernas industrias ou entre homens e mulheres e, no plano horizontal, 

entre trabalhadores de ofício e operários. Além dessas diferenças, somavam-se 

outras: “...de origem social e geográfica, de nacionalidade, de língua, de cultura 

e de religião”. 253

Os movimentos socialistas, existentes nos partidos da classe 

operária, tiveram um papel preponderante para a instituição do direito de voto 

dos cidadãos que não detivessem propriedade, uma vez que os excluía do

250 HOBSBAWN, Enc J. A Era dos Impérios, p. 154.
251 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 171.
252 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 172.
253 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 173.
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quadro político. Por esse motivo, defenderam o sufrágio universal através de 

grandes manifestações e de greves. 254

Por fim, impõe-se ressaltar que havia uma legião de miseráveis, 

que não se considerava “proletária” e que estavam abandonados à sua própria 

sorte, pois não tinham o apoio do Estado ou mesmo dos sindicatos. Apesar de 

aparentemente pertencerem a dois mundos, a consciência de classe pairava 

onde eles existissem. Contudo, “à medida que emergia uma classe operária 

consciente, que se expressava no movimento e no partido, nesta época, as 

plebes pré-industriais eram atraídas para a sua esfera de influência. E, na 

medida em que não o foram, serão ignoradas pela história, por não terem sido 

seus construtores, mas apenas suas vítimas”. 255

Tivemos oportunidade de observar que na medida em que o 

nacionalismo se manifestava na Europa, houve uma democratização 

substancial no palco político, porém as conquistas políticas que foram 

alcançadas, demonstraram-se tímidas, desarticuladas e facilmente passíveis de 

manipulação.

No próximo sub-item iremos analisar como o recrudescimento do 

nacionalismo foi um dos fatores determinantes dos dois grandes conflitos 

mundiais armados, a partir do surgimento do Estado-força com o nazismo e 

fascismo, colocando em risco as conquistas democráticas até aqui obtidas.

254 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 185-186.
255 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Impérios, p. 202.
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2.3. As Guerras Mundiais

Neste tópico, iremos abordar como o exacerbamento do 

nacionalismo constituiu elemento preponderante da eclosão das guerras 

mundiais. A síntese desse exacerbamento será as experiências do fascismo e 

do nazismo.

Na esteira da demonstração de nosso objetivo, iremos trazer à 

lume alguns dados acerca dos referidos conflitos, de modo a situar o leitor na 

compreensão das circunstâncias históricas em que estavam inseridos, coerente 

com nossa linha de abordagem histórica, pois a entendemos que ela permite 

uma análise mais abrangente dos fenômenos. Portanto, ao realizar-se a leitura 

do capítulo, deve-se ter em mente que o objetivo da abordagem é apresentar o 

exacerbamento do nacionalismo e suas conseqüências deletérias para a 

eclosão das Guerras Mundiais em nosso século.

No início do século XX, a Europa assistiu sua divisão em dois 

blocos: um liderado pela Alemanha, a qual havia alcançado a supremacia bélica 

do continente e o outro chefiado pela Inglaterra, em oposição ao outro, em 

razão dos perigos que representava à sua hegemonia. ,

Em 1907 formou-se a Tríplice Aliança (Alemanha, Itália e Áustria- 

Hungria) e a Tríplice Entente (Grã-Bretanha, França e Rússia). As relações 

entre as nações que compunham tais blocos eram extremamente tensas, uma 

vez que ambições divergentes colidiam, colocando em risco a paz tênue que
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então existia e que perdurou até 1914, quando a Primeira Guerra Mundial foi 

deflagrada.

Dentre as causas que contribuíram para o conflito armado, uma 

delas foi o nacionalismo, sobretudo na Europa oriental. Desde o início do 

século XX, a Sérvia pretendia expandir seus domínios sobre outros povos que 

possuíssem a sua mesma raça e cultura. Alguns desses povos habitavam em 

províncias turcas da Bósnia e da Herzegovina, outros pertenciam a províncias 

da Áustria-Hungria, como os croatas e os eslovenos. Porém, em 1908 com a 

anexação da Bósnia e a Herzegovina pela Áustria, a Sérvia desistiu de seus 

planos quanto àqueles, direcionando suas pretensões apenas contra o império 

dos Habsburgos. A estratégia foi provocar agitações que gerassem 

descontentamento dos eslavos que habitavam a Áustria, acreditando que isto 

os afastaria da Áustria e possibilitando a união dos territórios onde eles se 

localizavam. Isto provocou uma “série de perigosas conspirações contra a paz e 

a integridade da Monarquia Dual”. 256

Na esteira deste movimento nacionalista, havia ainda o 

movimento pan-eslavista da Rússia. “O pan-eslavismo baseava-se na teoria de 

que todos os eslavos da Europa oriental constituíam uma única família”. 257 A 

idéia corrente é que sendo a Rússia o estado eslavo mais forte, deveria exercer 

os papéis de guia e protetor das nações eslavas que se encontravam nos 

Balcãs. O pan-eslavismo não era apenas um ideal de nacionalistas, mas 

também fazia parte da política oficial russa. “Muito contribuiu para explicar a

256 BTJRNS, Edward McNal], op. cit., v. 2, p. 666.
257 BURNS, Edward McNalL, op. cit. v. 2, p. 666.
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atitude agressiva da Rússia em todas as disputas que surgiram entre a Sérvia e 

a Áustria”. 258

Não foi à toa que o estopim para a guerra tenha sido o 

assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, que em breve seria 

o imperador da Áustria-Hungria, por um estudante bósnio, a mando de 

nacionalistas sérvios. Tratavam-se de membros de uma sociedade secreta 

denominada “União da Morte”, porém mais conhecida como “Mão Negra”. 

Segundo Edward McNall Bums, a causa mais provável seria obstar a 

monarquia tríplice, contrária às pretensões dos eslavos. 259

Como muito bem colocou Gaston Bouthoul, as “doutrinas 

nacionalistas não nasceram em 1914, ou em 1900, mas foi em nossa época 

que deram os seus frutos e fizeram eclodir duas conseqüências” 26°. Como já 

tivemos oportunidade de analisar anteriormente, o nacionalismo alemão irá se 

manifestar de forma superlativa durante a Primeira Guerra Mundial, nas suas 

pretensões expansionistas 261, sintetizada na expressão “Deutschland über 

Alies” (Alemanha acima de tudo). 262

258 BURNS, Edward McNall, op. cit., v. 2, p. 666-667.
259 Esclarece Edward, McNall Bums, op. cit., v. 2, p. 670: ""Quais eram as motivações dos conspiradores? No caso de haver uma 
única, possivelmente seria o plano da reorganização do império dos Habsburgos, que se sabia estar sendo arquitetado por Francisco 
Ferdinando. Esse plano, denominado trialismo, incluía uma proposta no sentido de transformar a Monarquia Dual numa monarquia 
tríplice. Além da Áustria alemã e da Hungria magiar, já então praticamente autônoma, haveria uma terceira unidade semi- 
independente, composta de eslavos. Tal coisa era exatamente o que os nacionalistas sérvios não desejavam. Temiam que, se isso 
acontecesse, seus consanguíneos croatas e eslovenos se conformassem com o domínio dos Habsburgos. Decidiram, portanto, eliminar 
Francisco Ferdinando antes que ele se tomasse imperador da Áustria-Hungria”.
260 MOSCA, Gaetano e BOUTHOUL, Gaston, op. cit., p. 343.
261 Edward McNall Bums, op. cit., v. 2, p. 679-670 esclarece: “Desde o início da guerra, os dirigentes alemães pensavam em 
termos de um império alemão muito amplo, que incluiria como estados satélites a Polônia, a Bélgica, a Holanda, os Balcãs e a 
Turquia, criando uma esfera de influência comparável à dos Estados Unidos no hemisfério ocidental e à da Rússia no coração da 
Eurásia”.
262 Vide Eric J. Hobsbawn, in A Era dos Impérios, p. 438.



Após aproximadamente cinco anos de uma guerra sangrenta, a 

Alemanha e seus aliados sucumbem, sendo que a Alemanha foi penalizada 

com pesadas indenizações. 263

Com o final da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das 

Nações, por proposta do Presidente americano Wilson visando a preservação 

da paz. Porém, a mesma não cumpriu o seu papel, pois alguns dos países que 

a compunham, não respeitavam seus princípios.

Paradoxalmente, a Primeira Guerra Mundial que visava resgatar a 

democracia, foi também um dos responsáveis pelo seu declínio. Apesar de a 

Alemanha ser uma república no pós-guerra e a maioria dos países criados com 

o Tratado de Versalhes terem governos representativos, vamos verificar que 

em 1939, somente três das principais potências (a Inglaterra, a França e os 

Estados Unidos) possuíam governos democráticos.264

Edward McNall Bums destaca as principais causas do declínio da 

democracia: 1. o conflito de classes aumentou em muitos países: em muitos 

deles, questionava-se se o controle do governo e do sistema econômico 

permaneceria com os aristocratas, industriais e financistas, que não abriam 

mão do seu poder. O povo aguardava a devolução das contribuições para a 

guerra, como lhe fora prometido e, uma vez frustrado, tomou-se alvo fácil de 

aliciamento pelos extremistas políticos; 2. as condições econômicas atuavam

263 A Alemanha perdeu importantes regiões carboníferas (Alsácia e Lorena e as bacias de carvão do Sane) para a França, tendo sido 
desarmada c foi condenada a reparar os danos que causou às nações agredidas, uma importância calculada em 33 bilhões de dólares 
em 1921. Para conhecimento das principais cláusulas do Tratado de Versalhes,. A este respeito, vide Edward McNall Bums, op.. ciL, 
v. 2, p. 682-683.
264
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Neste sentido, vide Edward McNall Bums, op. c i t v. 2, p. 691 e Eric J. Hobsbawn, A Era dos Impérios, p. 459.



contra a criação de democracias estáveis: as nações criadas com o Tratado de 

Versalhes possuíam economias frágeis, sobretudo influenciadas pela inflação e 

depois depressão causadas pela Primeira Guerra e 3. “o sentimento 

nacionalista fomentava a insatisfação entre as minorias nos recém-criados 

estados da Europa central. Países enfraquecidos por conflitos entre minorias 

nacionais eram um campo inadequado para a democracia, um sistema político 

que funciona melhor numa atmosfera de objetivo nacional unificado. Ao revés, 

voltaram-se, juntamente com outros países, para o totalitarismo, um sistema 

que oferece a promessa de eficiência e força de propósito, realizadas pela 

autoridade centralizada em troca da renúncia das liberdades individuais”. 265

Em decorrência de tais fatores, a Europa do pós-guerra foi palco 

do desenvolvimento de doutrina totalitária 266, sintetizada por François 

Châtelet na expressão Estado-Força 267, como o fascismo e o nazismo. 268

Segundo Edward McNall Bums, um dos principais motivos do 

surgimento do fascismo 269 na Itália foi a frustração do nacionalismo italiano. 

Apesar de a Itália estar do lado vencedor no final da Primeira Guerra Mundial, o

265 BURNS, Edward McNall, op cit., v. 2, p. 691-692.
266 O exame minucioso das características e do desenvolvimento do totalitarismo ultrapassa o escopo de nossa análise, conforme 
deixamos claro no inicio do presente item. Temos per fito demonstrar o exacerbamento do nacionalism o com as experiências do 
fascismo e no nazismo, que contribuíram paia a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Contudo, para um estudo mais acurado do 
totalitarismo, reportamos o leitor às lições contidas na obra Origem do Totalitarismo de Hannah Arendt e na obra Totalitarismo e 
Autocracia de Cart J. Friedrich e Zbigniew K. Brzezimki.
267 A expressão é usada por François Châtelet et allii, op. cit., p. 236, “... Estado-Força, embora todo o Estado funcione em maior 
ou menor medida com base na coerção; e o faremos porque o nazismo, os fascismos e as doutrinas contia-revolucionárías que os 
precederam ou os acompanharam têm em comum a luta por um Estado forte que não seja limitado pelo direito, sem nem mesmo 
apresentar a desculpa ou o pretexto de sua futura extinção”.
268 Encontramos em François Châtelet et allii, op. cit., p. 246-263, um excelente estudo sobre o fascismo e o nazismo, apresentando 
cinco tipos de explicação para seu advento: a. culturalista; b. pelo totalitário; c. econômica; d. psíquica; e. sociológica. Edward 
McNall Bums, op. cit., v. 2, p. 692, cita ainda o totalitarismo na Rússia comunista: “Logo depois da revolução de novembro de 1917, 
a Rússia começou a sucumbir ao regime totalitário. A situação desesperada do país - resultado da devastação causada pela guerra e 
pela corrupção e incompetência do governo - compeliu os líderes bolcheviques a centralizar o poder nas mãos de algumas pessoas. 
Durante essa transformação, Lenin assumiu o controle supremo do governo”.

Leciona Edward McNall Bums, op. cit., v. 2, p. 700: “A palavra fascismo deriva do latim fasces, o machado rodeado de um feixe 
de varas que simbolizava a autoridade do estado romano; o italiano faseio significa grupo ou bando. Os fasci foram organizados
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sonho italiano de poder estava muito longe de ser concretizado. Tal decepção 

gerou humilhação e vergonha na população, sobretudo nos jovens, o que 

despertou desprezo às classes dirigentes. Porém, o fator mais importante para 

a desmoralização nacional, foram as conseqüências da Primeira Guerra. A Itália 

tinha a missão de combater os territórios austríacos e, para tanto, mobilizou um 

grande efetivo militar, cujo custo foi extremamente pesado para uma nação 

pobre. 270 Quando o conflito terminou, as recompensas não foram proporcionais 

ao seu sacrifício e a importância que ela representou para a vitória. Isto fez 

com que os nacionalistas demonstrassem seu descontentamento com as 

classes dirigentes que permitiram que a Itália fosse ludibriada desta forma. 271

Outros fatores que contribuíram para a ascensão do fascismo, 

foram a inflação que gerou o colapso da economia, adicionado ao grande 

efetivo de soldados que retomavam ao país e que não possuíam trabalho. 

Houve ainda manifestações de radicais, que tornavam a vida cotidiana 

extremamente conturbada. Nesse clima de instabilidade, as classes 

proprietárias viam no fascismo uma forma menos radical, na esperança de 

salvaguardar suas conquistas econômicas. Além disso, o fascismo teve 

sucesso graças à liderança de Benito Mussolini, que em 1919 estabeleceu os 

princípios do movimento fascista 272, culminando com sua ascensão ao poder 

em 1922, de forma pacífica.

desde outubro de 1914 como unidades de agitação que visavam a fazer com que a Itália aderisse à causa da Entente. Eram compostos
por jovens idealistas, nacionalistas fanáticos e empregados da classe média entediados”.
270 A Itália enviou para as frentes de batalha aproximadamente 5.50Q.0G0, havendo mais de 700.000 mortos e teve que dispender 
mais de 15 bilhões de dólares.
271 BURNS, Edward McNaU. op. cit., v. 2, p. 699.
272 Segundo Edward McNall Bums, op. cit., v. 2, p. 700: “Era um documento surpreendentemente radical, que exigia, entre outras 
coisas, o sufrágio universal, a abolição do Senado conservador, a instituição legal de uma jornada de trabalho de oito horas, um 
pesado imposto sobre o capital e sobre as heranças, o confisco de 85 por cento dos lucros de guerra, a aceitação da Liga das Nações e 
a ‘oposição a todos os imperialismos’”.



As principais doutrinas do fascismo sâo as seguintes:

“(1) Totalitarismo. O estado enfeixa todos os 
interesses e toda a lealdade de seus súditos. ‘Nada 
deve haver acima do estado, nada fora do estado, 
nada contra o estado’.
(2) Nacionalismo. A nação é a mais alta forma da 
sociedade que a raça humana pôde criar. Tem alma e 
vida próprias, distintas das vidas e das almas dos 
indivíduos que a compõem. Jamais poderá haver uma 
verdadeira harmonia de interesses entre duas ou mais 
nações distintas. Por conseguinte, o intemacionalismo 
é uma perversão do progresso humano.
(3) Militarismo. A luta é a origem de todas as coisas. 
As nações que não se expandem acabarão por 
fenecer e morrer. A guerra exalta e enobrece o 
homem, e regenera os povos ciosos e 
decadentes”. 273

No que tange à visão da ditadura totalitária 274 em relação ao 

mundo, Cari J. Friedrich e Zbigniew K. Brzezinski destacam que o estrangeiro 

era visto como um inimigo, uma concepção extremamente útil para a própria 

sobrevivência do sistema:

“Não subsiste dúvida de que, sem uma projeção 
exterior contra um inimigo real ou imaginário, esses 
regimes não poderiam canalizar a devoção fanática 
que seu sistema exige para sobrevivência. Resistir ao 
constante estado de emergência criado pelos 
totalitaristas tomou-se, portanto, um dos problemas 
mais sérios de todos os regimes constitucionais e 
democráticos”. 275

273 BURNS, Edward McNalL op. ciL, v. 2, p. 701.
274 Segundo Cari J. Friedrich e Zbigniew K. Brzezinski, op. cit., p. 18-19, todas as ditaduras totalitárias possuem as seguintes 
características básicas (o que não supõe a inexistência de outras), que constituem o caráter da ditadura totalitária, formando um 
conglomerado de aspectos inter-relacionados, e que não devem ser considerados isoladamente: 1. Uma ideologia, formada por um 
conjunto oficial de doutrina que abrange todos os aspectos vitais da existência humana e que todos os membros da sociedade devem 
adotar, pelo menos passivamente; essa ideologia é caracteristicamente focalizada e projetada para um perfeito estado final da 
humanidade, isto é, contém um componente carismático, baseado numa rejeição radical da sociedade existente e na conquista do 
mundo para a nova; 2. Um único partido de massa, dirigido tipicamente por um só homem, o "ditador", e que congrega uma 
porcentagem relativamente pequena da população total (até 10 por cento) de homens e mulheres, com um núcleo ativista apaixonado 
e inestrítamente dedicado à ideologia e disposto a auxiliar por todos os meios a promoção de sua aceitação geral. Tal partido está 
organizado hierárquica e oligargicamente, e está tipicamente acima da máquina burocrática governamental, ou com ela está 
completamente entrelaçado; 3 .Um sistema de controle policial terronsta, que apoia, mas também supervisiona o partido para seus 
dirigente não só contra ‘inimigos’ comprovados do regime, mas também contra classes da população selecionadas arbitrariamente. O 
terror da polícia secreta utiliza sistematicamente a ciência moderna e, especialmente, a psicologia aplicada; 4. Um monopólio quase 
total, tecnologicamente condicionado, nas mãos do partido e de seus funcionários subservientes, do controle de todos os meios 
efetivos de comunicação de massa, tais como a imprensa, o rádio e o cinema; 5. Um monopólio quase total, também tecnologicamente 
condicionado (nas mesmas mãos), de todos os meios de efetivo combate annado; 6. Controle centralizado e direção de toda a 
economia através da coordenação burocrática de suas entidades corporativas outrora independentes, incluindo tipicamente muitas 
outras associações e atividades de grupo”.
275 FRIEDRICH, Cari J. e BRZEZINSKI, Zbigniew. op. cit., p. 59.
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Assim como a Itália, a Alemanha não resistiu ao totalitarismo. 

Logo após a Primeira Guerra, os acontecimentos davam indícios de que a 

esquerda estava dominando o plano político, uma vez que a maioria dos 

políticos eram socialistas. Um grupo de marxistas radicais, autodenominados 

espartacistas 27S, protagonizaram um levante colimando a instauração de uma 

revolução proletária, porém foram derrotados. 277

Após esse incidente, em 1919, uma coalizão de líderes socialistas 

elaborara uma constituição que refletia uma filosofia política e social 

progressista adequada a nova república alemã. 278

As causas do totalitarismo alemão estão consubstanciadas em 

três aspectos, de acordo com Edward McNall Bums. O primeiro estava ligado à 

humilhante derrota, quando a Alemanha usufruía perante o mundo, um papel de 

destaque nos âmbitos político, econômico, militar e cultural, demonstrando ser a 

nação mais próspera. Havia um sentimento de humilhação e de irresignibilidade 

da população alemã, que não aceitava o fracasso do seu poderoso exército. 

Disseminou-se a lenda de que a nação havia sido traída pelos socialistas e

279judeus que se encontravam no governo. Embora houvesse fundamento, isso

276 Inspirado na figura histórica de Espártaco, chefe de uma revolta de escravos de Roma, um segmento do marxismo alemão, no 
início do século, constituiu a Liga Espartacus (precursora do Partido Comunista Alemão), tendo como principais nomes: Rosa 
Luxemburgo e Kari Liebknecht.
277 BURNS, Edward McNall. op. cit., v. 2, p. 701-702.
278 Segundo Edward McNall Bums, op. cit., v. 2, p. 702, a república que surge é denominada República de Wehnar, em 
homenagem ao lugar onde foi redigida a constituição. Dentre outros direitos, previa: “...o sufrágio universal, masculino e feminino; o 
sistema de gabinete; e uma carta de direitos, garantindo não só as liberdades civis mas também o direito do cidadão ao emprego, à
educação e à proteção contra os riscos de uma sociedade industriar’.
279 No tocante à questão judaica e o anti-semitismo, como agente catalisador do movimento nazista e da Segunda Guerra Mundial, 
vide Hannah Arendt, na obra Origens do Totalitarismo.
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ajudava a atenuar o orgulho ferido. O povo alemão sentia a necessidade de um 

governo forte que ajudasse a recuperar o prestígio que antes detinha. 280

O outro motivo estava ligado à situação econômica da Alemanha 

no pós-guerra. A década de 1920 foi palco de uma avassaladora inflação, 

havendo inclusive um período de hiperinflação. Existia uma legião de 

desempregados e mesmo os trabalhadores sentiram seu salário ser deteriorado 

pelo elevado custo de vida. A população começou a perder a esperança no 

governo, o qual conseguiu precariamente equilibrar a economia, em razão do 

“reescalonamento das reparações de guerra e empréstimos e investimentos 

estrangeiros” , mas acabou sucumbindo com a Grande Depressão de 1929, que 

afetou todo o mundo. 281

Por derradeiro, havia o medo do bolchevismo, uma vez que o

Partido Comunista alemão conquistava, a cada ano que passava, maiores

282adeptos e votações expressivas.

O movimento de unificação alemã também contribuiu para a

gênese do nazismo, segundo Hannah Arendt

“O nazismo e o bolchevismo devem mais ao
pangermanismo e ao pan-eslavismo 
(respectivamente) do que a qualquer outra ideologia 
ou movimento político. Isso se toma mais evidente na 
política externa, onde as estratégias da Alemanha 
nazista e da Rússia soviética seguiram tão de perto 
os programa de conquistas traçados, antes e durante 
a Primeira Guerra Mundial, por esses dois 
movimentos unificadores que certos objetivos

280 BURNS, Edward McNaU. op. cit, v. 2, p. 702.
281 BURNS, Edward McNaU, op. cit, v. 2, p. 703.
282 BURNS, Edward McNaU, op. cit., v. 2, p. 703.
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totalitários são muitas vezes erradamente 
interpretados como interesses permanentes alemães 
ou russos. Embora nem Hitler nem Stalin jamais 
reconhecessem o que deviam ao imperialismo quando 
elaboraram os seus métodos de domínio, ambos 
confessaram sem hesitação o quanto deviam à 
ideologia dos movimentos de unificação e até que 
ponto imitavam os seus slogans”. 283

O partido nazista 284 foi fundado em 1919, dentre os seus sete 

fundadores originários, foi escolhido como chefe Adolf Hitler. Em 1923, foi 

preso por liderar um grupo que pretendia derrubar o governo, período no qual 

escreve Mein Kampf 285, onde se encontram os princípios nazistas, obra que 

consiste em "... um tratado desconexo em que ele expressava ódio aos judeus 

e aos comunistas, a convicção de que a Alemanha fora traída por seus inimigos 

da I Guerra Mundial e a crença de que só com uma liderança forte o país 

poderia reconquistar o lugar que lhe cabia entre as nações européias”. 286

Paulatinamente, as idéias de Hitler foram sendo disseminadas e 

conquistaram a população debilitada e sem esperanças. Os nazistas obtiveram 

cada vez mais cadeiras no parlamento. Em 1932, o sistema parlamentar entrou 

em colapso, pois não havia condições de se formar um gabinete estável. Um 

“grupo de reacionários - industriais, banqueiros e Junkers” convenceram o 

presidente, em janeiro de 1933, a nomear Hitler primeiro ministro, com a crença

287de poder controlá-lo. Em março do mesmo ano, Hitler convence o 

presidente a dissolver o parlamento. O novo parlamento outorga a Hitler

283 Arendt, Hanna. op. cit, p. 253.
284 Nazi foi uma designação popular para o nome do Partido: Partido Nacional-Socialista dos Trabalhadores Alemães.
285 “Minha Luta”. Cari J. Friedrich e Zbigniew K. Brzezinski, op. cit., p. 75 asseveram que este livro foi sempre considerado a 
^bíblia do Nacional Socialismo”.
286 BURNS, Edward McNalI. op. cit., v. 2, p. 704.
287 Esclarece Edward McNall Bums. op. cit, v. 2, p. 704: “Os patrocinadores desse plano, porém, não haviam sabido avaliar a 
tremenda revivescência de sentimento nacional que se ocultava por trás do movimento nazista”.
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poderes quase ilimitados. “Pouco depois a bandeira da República de Weimar foi 

arriada e substituída pela suástica do nacional-socialismo. A nova Alemanha foi 

proclamada como o Terceiro Reich, sucessor do império medieval dos 

Hohenstaufens e do império Hohenzollem dos kaisers”. 288

O regime nazista tornou a Alemanha um estado centralizado, 

abolindo o sistema federativo, somente admitindo o partido nazista. Impôs o 

controle da imprensa, da educação, do teatro, do cinema e do rádio, de ramos 

de produção e do comércio. Os judeus foram vítimas de perseguições, 

afastados de cargos públicos e das universidades e privados de sua cidadania. 

O regime defendia a supremacia da raça ariana, patrocinando uma política anti- 

semita e de eliminação de outros grupos considerados inferiores. 289

Dentro dessa linha nacionalista desenvolvida pelo fascismo e 

nazismo, não há espaço para a perspectiva cosmopolita, uma vez que ela resta 

aplacada pelo sentimento nacional que pairava por toda a Europa e que seria 

um dos fortes motivos para a eclosão da Segunda Guerra Mundial.

A Europa volta a entrar em conflito em setembro de 1939. Uma 

das causas mais determinantes da Segunda Guerra estava ligada às 

imperfeições dos tratados de paz que definiram o armistício da Primeira 

Guerra. 290

288 BURNS, Edward McNall. op. cit., v. 2, p. 704.
289 BURNS, Edward McNall, op. cit., v. 2, p. 704-705.
290 Os defeitos dos tratados de paz foram muito bem sintetizados por Edward McNall Bums, op. cit., v. 2, p. 719-720: “Ao cederem 
às exigências dos vencedores para a anexação de territórios e criação de estados-satélites, os autores dos tratados lançaram novas 
sementes de discórdia e conflito. Ao proclamarem o princípio de autodeterminação, ao mesmo tempo ein que aquiesciam à 
distribuição de minorias nacionais por trás de fronteiras estrangeiras, os tratados criaram expectativas e ao mesmo tempo as 
frustraram. Talvez o mais importante tenha sido que, ao imporem termos duros à Alemanha, os autores dos tratados tenham dado aos
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Além disso, outro fator estava ligado à política de poder. A Liga 

das Nações que colimava o fim da luta pelo poder, ao contrário, colaborou para 

que o equilíbrio do poder se tornasse mais instável, máxime quando ela própria 

representava a aliança dos vencedores que se opunha contra os vencidos. 291

O terceiro motivo que deflagrou a guerra foram as condições 

econômicas. A pesada reparação imposta à Alemanha teve como conseqüência 

um surto inflacionário galopante, que foi agravado com a depressão da década 

de 1930. A crise econômica colaborou para que o nacionalismo econômico se 

intensificasse. Para resolver o problema da legião de trabalhadores 

desempregados, em tomo de 1935, a Alemanha empregou-os em fábricas de 

armamentos, contrariando os tratados de paz, passando a expandir-se 

militarmente. Em poucos anos, o desemprego já havia sido disseminado e a 

economia começava a se reerguer. 292

Outro fator importante para a eclosão da guerra, foi o
9QO

nacionalismo, sobretudo na Europa oriental.

Por último, a política de apaziguamento foi também responsável 

pelo início do conflito. Ela representava o comportamento das democracias 

ocidentais em relação aos atos beligerantes da Alemanha, Itália e Japão. A sua

alemães o que aos olhos de muitos pareciam ser motivos reais de queixas, por lhes negarem uma legítima parcela de poder 
internacional e por lhes imporem toda a carga de '"culpa5 da guerra55.
291 BURNS, Edwaid McNall. op. cit, v. 2, p. 720.
292 BURNS, Edward McNall, op. cit, v. 2, p. 721.
293 Esclarece neste particular Edward McNall Bums, op. cit. v. 2, p. 722: tcNa Europa oriental, as minorias nacionais e étnicas 
continuaram alienadas dos estados soberanos em que os autores dos tratados as haviam colocado. Era esse, em especial, o caso dos 
Sudetos, que haviam sido incluídos no recém-criado estado da Tchecoslováquia. Na verdade, esse país não podia jactar-se de 
nenhuma maioria nacional, porquanto incluía tchecos, eslovacos, poloneses, ratenos e húngaros, assim como alemães. Embora 
possuísse uma esclarecida política de autonomia para as minorias, o estado tchecoslovaco, como verdadeira colcha de retalhos que 
era, permanecia instável. E sua instabilidade se mostraria um fator chave ao crescerem as tensões em fins da década de 1930”.
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estratégia fixava-se em três pontos: 1. não acreditavam que outro conflito 

mundial pudesse eclodir, em razão da carnificina que resultou da Primeira 

Guerra; 2. alguns (Estados Unidos, Inglaterra) acreditavam com o passar dos 

anos, que a Alemanha tinha sido injustiçada com o Tratado de Versalhes e 3. 

havia uma aversão quase unânime ao comunismo e entendia que ao se permitir 

a Alemanha se fortalecer, estar-se-ia elidindo o avanço marxista 294. Como 

conseqüência desta política, Hitler sentiu-se à vontade para praticar mais ações 

agressivas.

A Guerra Civil Espanhola, que eclodiu em 1936, serviu de “teste” 

para um conflito muito maior que antes seria instalado 295, bem como para 

resistir ao avanço do totalitarismo.

Hitler anexou a Áustria ao Reich, em 1938, alegando que todos os 

povos alemães deveriam ficar sob sua égide. Fez o mesmo com a região dos 

Sudetos (na Tchecoslováquia), além da própria república tcheca. Em agosto de 

1939, a Rússia celebra um pacto com a Alemanha, cuja conseqüência foi 

autorizar as pretensões alemãs de invadir a Polônia. 296

Uma vez extinta a Tchecoslováquia, Hitler exigia o fim do 

Corredor Polonês, “uma estreita faixa de território que ligava a Polônia ao mar 

Báltico”, uma vez que nele havia uma grande quantidade de alemães e que 

deveria ser integrada ao Reich. A Inglaterra anunciou que iria defender a

294 BURNS, Edwaxd McNaU. op. cit., v. 2, p. 722.
295 A Alemanha e a Itália deslocaram seus exércitos e armas para apoiar o fascista Francisco Franco. Em contrapartida, a Rússia 
apoiou os comunistas que apoiavam a república. A guerra durou três anos, em que pela primeira vez foram lançados ataques de 
bombardeio aéreo contra tropas e civis.
296 BURNS, Edwatd McNaU. op. cit., p. 724.
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Polônia e todos os países ameaçados por Hitler. Este acreditava que se 

tratava de um blefe em razão da política de apaziguamento; invade então a 

Polônia, resultando na declaração de guerra pela Inglaterra em 3 de setembro 

de 1939. 297

A guerra teve duração de mais de cinco anos. Durante seu 

transcurso, os alemães romperam o tratado com a Rússia e a atacaram em 

junho de 1941, fazendo-a passar para o lado das forças aliadas. Os japoneses 

atacam a base americana Peari Harbor, em dezembro do mesmo ano, trazendo 

os Estados Unidos efetivamente para a guerra, embora anteriormente tivessem 

prestado auxílio à Inglaterra. O ingresso da Rússia e dos Estados Unidos foi 

primordial para o fim do conflito. A guerra na Europa acaba em 8 de maio de 

1945 com a rendição incondicional da Alemanha, e no Pacífico, somente 

terminou em agosto, após a explosão de duas bombas atômicas sobre o solo

298japonês.

Em fevereiro de 1945, Roosevelt, Churchil e Stalin reuniram-se 

em lalta, na Criméia para estabelecerem as condições para a paz. As 

implicações deste acordo já traziam o prenúncio das tensões entre o Oriente e 

o Ocidente que caracterizariam a Guerra Fria do pós-guerra, consoante destaca 

Edward McNall Bums:

“O acordo de lalta refletia o idealismo da Carta do 
Atlântico, ao estipular a criação da Nações Unidas. 
Prenunciava também a tensão entre o Oriente e o 
Ocidente dentro de alguns anos, que assumida a

297 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 725.
298 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 725-728.
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forma de uma ‘guerra fria’ entre a Rússia e seus 
satélites políticos, de um lado, e as potências 
ocidentais, de outro”. 299

Em face da rendição da Alemanha, foi celebrado em julho de 

1945, o acordo de Potsdam, dentre as principais cláusulas destacavam-se a 

destruição do poder militar alemão e a divisão da Alemanha em quatro zonas a 

serem governadas pela União Soviética, pela Inglaterra, pelos Estados Unidos 

e pela França. 300

Após o final da Segunda Guerra Mundial, os países começam a 

aprimorar seus programas de assistência social, protegendo as populações 

contra o desemprego, doença e velhice, inserindo-se várias conquistas nas 

áreas de saúde e segurança social. Tais Estados viriam a ser denominados 

“Estado Social” (Welfare State) ou “Estado do Bem-Estar Social”.

Em junho de 1945 foi assinada a carta das Nações Unidas, 

visando a igualdade dos estados e a busca da paz, sendo que compõem o seu 

Conselho de Segurança os Estados Unidos, a Inglaterra, a União Soviética, a 

China e a França, cujas decisões deveriam ser unânimes, conferindo-lhes o 

direito de veto. Tais prerrogativas não alcançaram o efeito esperado, pois 

serviram muito mais para bloquear o conselho. “A causa principal disso foi a 

crescente desconfiança entre a Rússia soviética e o Ocidente”. 301

A análise das duas grandes guerras e do totalitarismo nos 

propiciaram uma visão do radicalismo a que a humanidade chegou, numa

299 BURNS, Edward McNall, op. cil., p. 729.
300 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 729-730.



carnificina sem precedentes na história, tendo corno pano de fundo o 

nacionalismo.

Veremos ainda no próximo sub-item algumas repercussões da 

Guerra Fria no período pós-guerra, especialmente, o fato de ter eliminado, 

quase que totalmente, as rivalidades e conflitos gerados pelo nacionalismo, 

bem como o advento da União Européia e o esgotamento paulatino das tensões 

entre americanos e soviéticos.

2.4. O fim da Guerra Fria: fator de eliminação das rivalidades 

e conflitos engendrados pelo nacionalismo

A importância das repercussões da Guerra Fria na abordagem da 

nossa pesquisa reside no fato de que, no seu final, gerou a eliminação, quase 

que totalmente, das rivalidades e dos conflitos engendrados pelo nacionalismo, 

segundo Eric J. Hobsbawn.

Da mesma forma como analisamos o nacionalismo e as Guerra 

Mundiais, na busca de demonstrar nosso objetivo, optamos pelo enfoque 

histórico. Assim, elegemos alguns eventos, por entendê-los importantes para a 

compreensão do fenômeno, sem com isso querer afirmar que inexistiam outros. 

Passamos, portanto, à análise da Guerra Fria, devendo sempre ter em mente o 

nosso escopo, constante no parágrafo anterior.

301 BURNS, Edward McNaU, op. cit., p. 731-732.
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No final da Segunda Guerra, cinco potências destacaram-se no 

panorama mundial: Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França e 

China, mostrando uma tendência para influenciar o mundo. Porém, a China 

estava envolvida numa revolução comunista e a Inglaterra e a França 

demonstravam-se extremamente dependentes dos Estados Unidos. Assim, 

transcorridos aproximadamente dez anos da Segunda Guerra, surge uma 

bipolarização do poder entre americanos e soviéticos.303

Os Estados Unidos destacavam-se como a nação mais rica: 30% 

da renda mundial pertenciam aos americanos, em que pese possuírem 7% da 

população. Eles controlavam o Japão, bem como os Oceanos Atlântico e 

Pacífico, policiavam o Mediterrâneo e determinavam a política internacional da 

Europa ocidental, além de deterem o monopólio das armas nucleares até 

1949. 304

A União Soviética possuía o maior exército e a maior aviação do 

mundo em 1948, com uma população de 200 milhões de habitantes, sendo a 

maior detentora de reservas minerais do mundo, inclusive de petróleo. Contudo, 

uma substancial proporção de suas indústrias e estradas de ferro tinha sido 

destruída com a guerra. Os russos mantiveram sua influência militar na Europa 

oriental, trabalhando no sentido de angariar nações simpatizantes com o seu 

regime, o que se concretizou na Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária e

302 HOBSBAWN, Eric J. A Era das Extremos, p. 248.
303 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 737-738.
304 BURNS, Edward McNall, op. cit.. p. 738.



Tchecostováquia, sendo que a Albânia e a Iugoslávia também eram 

comunistas, mas não estavam ligadas à União Soviética como satélites.305

Para contrabalançar este avanço soviético, em 1946, os Estados 

Unidos proclamaram a Doutrina Truman como um programa de assistência 

econômica para deter a escalada soviética e, no ano seguinte, lançaram o 

Plano Marshall visando a reerguimento da indústria da Europa ocidental.306 No 

plano defensivo, os Estados Unidos, juntamente com o Canadá, fortaleceram 

as defesas do Ocidente com a criação da Organização do Tratado do Atlântico 

Norte (OTAN), em abril de 1948, ingressando posteriormente, Grécia, Turquia e 

Alemanha Ocidental. 307

Tais medidas causaram grande preocupação aos soviéticos. A 

administração conjunta de Berlim cai em 1946. Em 1948 houve uma crise 

causada pelo fechamento ao Ocidente do acesso rodoviário e ferroviário para 

Berlim, como represália à reunificação das zonas de controle ocidental sob uma 

única autoridade. As potências ocidentais enviaram alimentos e outras 

provisões para Berlim, através de uma ponte aérea, a fim de evitar que ela 

fosse tomada pelos soviéticos. Transcorrido quase um ano, o bloqueio é 

desfeito, mas Berlim toma-se um dos pontos mais conturbados da “Guerra

305 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 738.
306 Edward McNall Bums, op. cit., p. 739, destaca a importância do Plano Marshall: “... primeiro, representou uma tentativa dos 
Estados Unidos para restaurar a força de seus mais sérios concorrentes econômicos, e de seu ex-inimigo, a Alemanha, com base na 
idéia de que seria menos provável que uma Europa economicamente independente sucumbisse á dominação soviética. Segundo, 
fundamentou-se na disposição das nações da Europa ocidental em coordenar seus esforços econômicos, substituindo, pelo menos em 
parte, a competição pela cooperação”.
307 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 739.
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Fria” 308, nome dado ao período de confronto entre a União Soviética e os 

países ocidentais.309

Entre 1950 e 1953 ocorreu a Guerra da Coréia que colaborou 

para acirrar ainda mais a tensão da Guerra Fria. Ficou estabelecido entre as 

potências, no final da Segunda Guerra, que a Coréia (dominada pelo Japão 

desde 1910), tomar-se-ia um país independente. Os Estados Unidos e a União 

Soviética deixaram suas tropas na Coréia após a guerra. Os soviéticos 

negavam-se a colaborar com o plano da ONU para a realização de eleições 

livres, criando uma república popular, a exemplo do que já haviam feito na 

Europa oriental. As tropas desta república invadem o sul do território coreano 

(cruzando o paralelo 38). As Nações Unidas enviam tropas (quase totalmente 

americanas), que conseguiram reduzir um pouco as forças invasoras, porém 

foram neutralizadas pelas tropas da República Popular da China, que vieram 

em socorro aos norte-coreanos. Depois de dois anos de tratativas militares e 

diplomáticas, celebrou-se um acordo de paz, “... que reconhecia a existência 

das duas repúblicas coreanas e abandonava qualquer plano soviético e 

reunificação”. 310 A Guerra da Coréia contribuiu negativamente nas relações 

entre os Estados Unidos e os países orientais. O Japão apoiou a atitude 

americana, pois diminuía a influência soviética no Oriente. Já a índia, a 

Birmânia e a Indonésia entendiam que os Estados Unidos estavam imiscuindo- 

se de forma imperialista para proteger a Coréia do Sul, pensamento também

308 A peculiaridade da Guerra Fria, segundo Eric J. Hobsbawn, na obra A Era dos Extremos, p. 224, e que não existia perigo 
iminente de guerra mundial”, uma vez que os Estados Unidos e a União Soviética aceitaram a “distribuição global das forças no fim 
da Segunda Guerra Mundial”, pois cada uma das superpotências exerciam sua esfera de influência nas suas respetivas zonas de 
controle. *
309 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 740.
3,0 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 740.



comungado peia China, o que irá marcar as hostilidades nos próximos vinte

No final dos anos 50 e durante os anos 60 312, a Guerra Fria 

atenuou-se com a ascensão de Nikita Khrushchev na União Soviética, que 

propunha uma nova política diplomática, dando fim ao período tirânico de Stalin. 

Nesta nova linha de atuação, denominada de “desgelo”, os soviéticos 

restabeleceram relações diplomáticas com a Áustria e retiraram suas tropas, 

além de realizarem uma conferência de cúpula com os chefes de govemo da 

Inglaterra, Estados Unidos e França. Esta nova política foi gerada pela 

manifestação do povo soviético de não concordar com um novo conflito bélico, 

além de repudiar a rigidez do regime stalinista. Contudo, a União Soviética 

sufocou as revoltas ocorridas em 1956 na Polônia e na Hungria, visando 

modificações no seus sistemas, sem contudo romper suas ligações com os 

soviéticos. 313

As tensões continuaram e aumentam em 1960, quando um avião 

norte-americano foi abatido, o qual tinha por missão o reconhecimento das 

bases e outras instalações soviéticas. Foi realizada uma conferência de cúpula, 

que não chegou a uma decisão além do compromisso de suspender tais 

missões, mas que contribuiu ainda mais para aumentar o antagonismo entre

311 BURNS, Edward McNaU, op. cit., p. 740.
312 Os Estados Unidos e a União Soviética iniciam uma política de distensão a partir dos anos 50 pois, segundo Eric J. Hobsbawn, 
em A Era dos Extremos, p. 227, “... as duas superpotências claramente abandonaram a guerra como instrumento de política, pois isso 
eqüivalia a um pacto suicida. [...] Infelizmente, a própria certeza de que nenhuma das superpotências iria de fato querer apertar o 
botão nuclear tentava os dois lados usar gestos nucleares para fins de negociação, ou (nos EUA) para fins de política interna, 
confiantes em que o outro tampouco queria a guerra. Essa confiança revelou-se justificada, mas ao custo de abalar os nervos de várias 
gerações. A crise dos mísseis cubanos de 1962, um exercício de força desse tipo inteiramente supérfluo, por alguns dias deixou o 
mundo à beira de uma guerra desnecessária, e na verdade o susto trouxe à razão por algum tempo até mesmo os mais altos 
formuladores de decisões”.
313 BURNS, Edward McNaU, op. cit., p. 741.
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americanos e soviéticos. Apesar disso, Khrushchev mantém a política de 

conciliação e em 1960 anunciou seu princípio de “convivência pacífica”. 314

Porém, no que tange à Alemanha, a União Soviética mantinha sua 

posição, pois entendia que a Alemanha poderia gerar um novo conflito bélico, 

então ajudada pelo Ocidente capitalista contra os soviéticos, motivo pelo qual 

opunham-se a reunificação da Alemanha. Assim, em 1961, o governo alemão- 

oriental construiu um muro que separava os dois setores de Berlim, com o 

escopo de conter a fuga para o lado ocidental, "... mas o muro permaneceu 

como um símbolo da determinação soviética de evitar a formação de uma 

Alemanha unida”. 315 Khrushchev é deposto em 1964, assumindo o governo 

ditatorial de Aleksei Kossiguin e Leonid Brejnev, que ocuparam a 

Tchecoslováquia em 1968, marcando o início de uma política de intervenção 

soviética nos seus satélites, quando desviassem das orientações da liderança 

soviética. 316

Nos anos 70, a União Soviética imprimiu maior atuação nos 

países do Terceiro Mundo da África, Ásia e América Latina, visando aumentar 

sua influência e, paralelamente, continuaram sua política de distensão com os 

Estados Unidos, onde destacou-se o diplomata americano Henry Kissinger, que 

culmina com a assinatura de tratados para a limitação dos arsenais nucleares.

3,4 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 742.
315 BURNS, Edward McNall, op. cit, p. 742.
316 BURNS, Edward McNall, op. cit., p. 742.



Como se pode explicar quarenta anos baseados numa hipótese 

implausívei de uma guerra mundial a qualquer momento? Eric J. Hobsbawn 

encontra cinco motivos para explicar essa peculiaridade.

Em primeiro lugar, havia a crença ocidental de que com a Guerra 

Fria, a Segunda Guerra Mundial não havia chegado ao fim. 317 Em segundo 

lugar, a Europa destruída estava à mercê do comunismo e qualquer coisa tinha 

probabilidade de enfraquecer o capitalismo e os Estados Unidos. 318 Em 

terceiro, a política de intransigência americana, pois se acreditava que não 

demoraria muito para que a União Soviética, cuja economia mais se tomava 

exausta e empobrecida, se curvasse à economia americana. 319 Em quarto 

lugar, "... o anticomunismo era genuína e visceralmente popular num país 

construído sobre o individualismo e a empresa privada, e onde a própria nação 

se definia em termos exclusivamente ideológicos Çamericanismoj que podiam 

na prática conceituar-se como o pólo oposto ao comunismo”. 320 Finalmente, a 

corrida armamentista, onde os “... dois lados viram-se assim comprometidos 

com uma insana corrida armamentista para a mútua destruição, e com o tipo de 

generais e intelectuais nucleares cuja profissão exigia que não percebessem 

essa insanidade”. 321

317 HOBSBAWN, Eric J. A  Era dos Extremos, p. 228.
HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 228.

319 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 231.
320 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 232.
321 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 233.
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Dentre as conseqüências políticas da Guerra Fria, Eric J. 

Hobsbawn destaca a bipolarização do mundo entre comunistas e capitalistas 

(não-comunistas).322

Porém, o que Hobsbawn destaca como o efeito da Guerra “mais 

impressionante na política internacional”, foi a criação da Comunidade 

Européia (atual União Européia) 323:

com todos os seus problemas; uma forma de 
organização sem precedentes, ou seja, um arranjo 
permanente (ou pelo menos duradouro) para integrar 
economias, e em certa medida os sistemas legais, de 
vários Estados-nação independentes. Inicialmente 
(1957) formada por seis Estados (França, República 
Federal da Alemanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e 
Luxemburgo), ao final do Breve Século XX, quando o 
sistema começou a balançar, como todos os outros 
produtos da Guerra Fria, nela já haviam entrado 
outros seis (Grã-Bretanha, Irlanda, Espanha, 
Portugal, Dinamarca, Grécia), e em teoria ela se 
comprometia com uma integração política ainda mais 
estreita, além da econômica. Isso devia levar a uma 
união federada ou confederada permanente da 
Europa’”. 324

Mas como explicar o fim da Guerra Fria? O regime de Brejnev foi 

responsável pela falência da União Soviética, com vultosa despesa 

orçamentária destinada aos gastos militares desde 1964. Além disso, a União

322 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 235.
323 A Comunidade Européia, hoje União Européia nasce da proposta de franceses e alemães de pôr fim às suas desavenças 
históricas, no sentido de que quanto mais integradas economicamente, bem como com os demais países europeus, menor seria a 
possibilidade de um conflito bélico. Nesse sentido, Eric J. Hobsbawn, na obra A Era dos Extremos, p. 238, esclarece com precisão: 
“O melhor que os franceses podiam fazer era entrelaçar os negócios alemães ocidentais e franceses de tal modo que o conflito entre os 
dois velhos adversários fosse impossível Os franceses, portanto, propuseram sua própria versão de união européia, a ‘Comunidade 
Européia do Carvão e do Aço’ (1950), que se transformou numa “Comunidade Econômica Européia ou Mercado Comum’(1957), 
depois simplesmente ‘Comunidade Européia c e, a partir de 1993, ‘União Européia’. O quartel-general era em Bruxelas, mas o 
núcleo era a unidade franco-germânica. A Comunidade Européia foi estabelecida como uma alternativa ao plano americano de 
integração européia. Mais uma vez, o fim da Guerra Fria iria solapar a fundação sobre a qual se havia erguido a Comunidade 
Européia e a parceria franco-alemã; não menos pelo desequilíbrio causado pela reunificação alemã de 1990 e os imprevistos 
problemas econômicos que isso trouxe”.
324 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 237.



Soviética jamais conseguiu sobrepujar econômica ou miiitarmente os Estados 

Unidos. 325

Afirma Hobsbawn que o fim da União Soviética não se deve à 

campanha americana dos anos 80, orquestrada pelo presidente americano 

Ronald Reagan que visava expungir da face da Terra o “império do mal”. Na 

verdade, Reagan (apesar de sua retórica em contrário) e o novo secretário- 

geral do Partido Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev, pensavam 

num mundo sem armas nucleares, pelo que se infere da conferência de cúpula 

realizada na Islândia, em 1986. 326

A União Soviética começa a se desintegrar pouco a pouco, em 

razão das dificuldades financeiras e pela pressão dos nacionalismos oriundos 

das nações que foram integradas à força.

Em 09 de novembro de 1989, cai o Muro de Berlim. Um evento 

que ao mesmo tempo marca o fim da polarização do mundo em dois blocos e 

das tensões da Guerra Fria.

325 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 243-244.
326 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 246. Acerca do fim da Guerra Fria, assim conclui Eric J. Hobsbawn, na mesma 
obra , p. 246: “A Guerra Fria acabou quando uma ou ambas superpotências reconheceram o sinistro absurdo da corrida nuclear, e 
quando uma acreditou na sinceridade do desejo da outra de acabar com a ameaça nuclear. Provavelmente era mais fácil para um líder 
soviético que para um americano tomar essa iniciativa, porque, ao contrário de Washington, Moscou jamais encarara a Guerra Fria 
como uma cruzada, talvez porque não precisasse levar em conta uma excitada opinião pública. Por outro lado, exatamente por isso, 
seria mais difícil para um líder soviético convencer o Ocidente de que falava sério. Desse modo, o mundo tem uma dívida enorme 
com Mikhail Gorbachev, que não apenas tomou essa iniciativa, como conseguiu, sozinho, convencer o governo americano e outros no 
Ocidente de que falava a verdade. Contudo, não vamos subestimar a contribuição do presidente Reagan, cujo idealismo simplista 
rompeu extraordinariamente denso anteparo de ideólogos, fanáticos, desesperados e guerreiros profissionais em tomo dele para 
deixar-se convencer. Para fins práticos, a Guerra Fria terminou nas duas conferências de cúpula de Reykjavik (1986) e Washington 
(1987)”.
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A Guerra Fria, ao seu final, havia causado algumas 

transformações no contexto internacional. Segundo Hobsbawn 327, uma das 

modificações causadas, foi que ela “eliminara, inteiramente, ou empanara, 

todas as rivalidades e conflitos que moldavam a política mundial antes da 

Segunda Guerra Mundial, com exceção de um”. 328 (leia-se Iugoslávia)

f

Assim, poderíamos inferir que os antagonismo engendrados pelo 

nacionalismo, ao final da Guerra Fria, estavam aplacados, não havendo mais a 

transferência para o estrangeiro de sentimentos de aversão, como havia 

anteriormente em decorrência do nacionalismo. O atual estágio de consolidação 

da União Européia, no âmbito do locus onde mais o nacionalismo floresceu, 

parece-nos um indício bastante emblemático desse quadro. Assim, teríamos um 

quadro extremamente favorável à harmonização ou homogeneização que se 

vislumbraria na globalização.

Esta circunstância seria ainda mais favorecida, em decorrência do 

panorama econômico internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial e, 

sobretudo, após o final da Guerra Fria. Assistimos uma transnacionalização da 

economia, em que os capitais cruzam as fronteiras dos países de tal forma que 

estes não podem controlá-los, havendo, com isso, uma relativização da 

delimitação das fronteiras nacionais (elemento constitutivo da idéia de Estado- 

nação).

327 Acerca das transformações causadas pela Guerra Fria no panorama internacional, consultar Eric J, Hobsbawn, na obra A Era dos 
Extremos, p. 248-252.
328 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 248.



Alguns pensadores vislumbram essa situação como ensejadora 

do declínio do Estado-nação e da sua conseqüente extinção, consoante 

veremos no próximo item. Em decorrência desses fatores, surgiria uma nova 

proposta cosmopolita denominada “globalização”, que será o assunto do tópico 

3.1., onde apresentamos algumas de suas teorizações, cujas possíveis 

conseqüências no plano político-participativo serão analisadas no sub- 

item 3.2.

3 .0  declínio do Estado-nação e o advento de uma nova 

proposta cosmopolita329

Vimos anteriormente que uma das transformações causadas pela 

Guerra Fria no panorama internacional, segundo Eric J. Hobsbawn, foi eliminar 

inteiramente, ou esconder, “todas as rivalidades e conflitos que moldavam a 

política mundial antes da Segunda Guerra Mundial”. 330

A humanidade vive no final do século XX um período ímpar da sua 

história. As ameaças de uma hecatombe nuclear já não fazem mais parte do 

seu cotidiano e os conflitos bélicos são poucos e isolados que não chegam a 

ameaçar a tranqüilidade do mundo.

329 A idéia do fim do Estado-nação encontra resistências de alguns pensadores. Dentre eles destacamos o historiador gaúcho Déeio 
Freitas, que, no seu artigo Democratização âa ordem global, publicado no jornal Zero Hora em 21.04.%, p. 19, afirma: “E é preciso 
também compreender que o venerando Estado-nação, embora não tenha acabado - e seguramente não acabará -, é por si só impotente 
para regular a globalização” No mesmo sentido, Octavio Ianni afirma que o Estado-nação e a soberania são conceitos passíveis de 
serem criados e recriados pelo capitalismo conforme sua conveniência.O pensamento de Ianni será desenvolvido a seguir no item 3.1.
330 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 248.
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Porém, o fim da Guerra Fria também será interpretado como o fim 

do Estado-nação, abrindo espaço para um mundo cosmopolita, sem fronteiras, 

como já tivemos oportunidade de ver quando analisamos os estóicos.

Jean-Marie Guéhenno 331, autor do livro O Fim da Democracia, 

faz uma leitura prospectiva do próximo século, acreditando que o Estado-nação 

chegará ao seu fim, uma vez que tal organização não pode servir às modernas 

demandas.

Guéhenno estabelece o ano de 1989 como o marco final de uma 

era que havia começado em 1789: o final da idade dos Estados-nação.

A passagem da idade patrimonial, em que a posse da terra 

expressava o poder, à idade institucional, baseada na força das leis, para 

organizar e controlar o poder, teve como conseqüência o progresso. Mas ela 

também foi motivo de perda do verdadeiro sentido de palavras como 

democracia, política e liberdade.

Sua indignação não pára por aí:

“Compreendemos que, herdeiros da idade da razão, 
somos herdeiros amnésicos: as leis se tomaram
receitas, o direito um método, os Estados-nação um 
espaço jurídico. Será isso o suficiente para garantir o 
futuro da idéia democrática? Hoje pergunta-se 
obrigatoriamente se pode haver democracia sem 
nação. O grande edifício da idade institucional perdeu 
as fundações e está flutuando, livre de qualquer

331 Jean-Marie Guéhenno é chefe do grupo de planejamento de políticas públicas do Ministério das Relações da França e seu 
embaixador junto à União Européia.
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amarra, abandonado, como casas de madeira levadas 
pela enchente”. 332

O mundo após 1989 é denominado pelo autor de idade imperial, 

por dois motivos. Em primeiro lugar, porque a idade imperial sucede ao Estado- 

nação, assim como ocorreu com a República Romana, pois a sociedade tornou- 

se grande demais para formar um corpo político. Em segundo lugar, a idéia de 

império apresenta um mundo que é ao mesmo tempo unificado e sem centro.

A revolução das leis de poder atingiu primeiramente às empresas 

e, com o fim da Guerra Fria, ela manifesta-se na esfera política, onde se 

constata que o tamanho das nações implica na mudança da natureza do poder.

Guéhenno aduz que não devemos temer a chegada desta nova 

idade e que lutar contra ela seria perda de tempo, porém devemos resgatar a 

idéia de liberdade.

A nova idade imperial, é o resultado dos escombros da ideologia 

e do império soviético, que é simultaneamente duro e frágil e mais próximo à 

Roma e ao mundo antigo.

O fim das nações ocorre quando a União Soviética se desintegra 

por pressão dos nacionalismos e, ao mesmo tempo que a nação alemã se 

reergue e que as Nações Unidas têm um número inédito de Estados 

integrantes.

332 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. ciL, p. U.



140

Contudo, há aproximadamente 20 anos iniciou-se um processo de 

questionamento se a independência traria liberdade, dúvida que se evidencia, 

quando analisamos as nações colonizadas que se tornaram independentes e 

passaram a ser “servas” de organizações internacionais que expressam os 

interesses das grandes nações capitalistas (ex.: Banco Mundial; Fundo 

Monetário Internacional).

Os países do Terceiro Mundo têm reivindicações muito próximas 

daquelas dos europeus do século XIX: a reivindicação de democracia. “A nação 

não é mais a camuflagem de uma tribo, mas sim o espaço político onde existe a 

possibilidade de constmir a democracia”. 333

Contudo, para a consecução de tal objetivo, a nação precisa do 

Estado, mas há precariedade das estruturas nacionais para tal mister, situação 

que fica evidenciada ao indagar-se onde fica o Estado na África.

Guéhenno destaca que a “esfera dos interesses públicos está 

doravante ao alcance de fortunas particulares” e, para ilustrá-lo, que o dinheiro 

da droga poderia comprar alguns Estados do Terceiro Mundo.

Mas afinal, o que seria uma nação?

Para o autor, a nação não é um grupo social, religioso ou racial. A 

nação constitui o lugar onde se vivência uma história, vicissitudes e alegrias

GUEHENNO, Jean-Marie. op. cit., p. 16.
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comuns. “O lugar onde o destino é compartilhado”. [...] “É o território definido 

por limites precisos”. 334

Há uma tradição que remonta aos romanos, da delimitação da 

propriedade e de sua proteção pelo direito. No âmbito da nação isto repercutiu 

como um enraizamento e estabeleceu os limites espaciais para o exercício da 

liberdade. As fronteiras nas nações européias são muito mais precisas, face ao 

espaço europeu ser escasso e cuja demarcação ter decorrido de lutas que 

perduraram por mais de um milênio. Isto não ocorreu com as demais nações 

mundiais, tendo em vista que as fronteiras são mais recentes.

Essa demarcação territorial pode ocorrer no âmbito espacial, 

como por exemplo a Inglaterra, cuja situação insular resultou num território bem 

demarcado. Sob o aspecto racial de sua identidade, encontramos a França e a 

Espanha. No que tange ao aspecto lingüístico e à cultura, temos como 

representante a Alemanha. Por outro lado, as linhas retas que dividem os 

Estados africanos não passam de abstrações.

Além dessas peculiaridades, o território tem cada vez menos 

importância. A agricultura e a indústria que necessitam de grandes extensões 

de terra para se estabelecer, dão passagem aos produtos da nova era, onde a 

matéria-prima tem uma participação insignificante, como por exemplo o 

componente eletrônico que representa 1% do seu valor.

1^4 GUEHENNO, Jean-Marie. op. cit., p . 18.
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Segundo Jean-Marie Guéhenno, “Isso significa que o mundo está 

se tomando cada vez mais ‘abstrato’, mais ‘imaterial’. A riqueza é cada vez 

menos tangível. Na formação do valor, toma-se cada vez mais difícil identificar 

os componentes materiais”. 335

Como conseqüência, essa “revolução econômica” desvaloriza o 

espaço e revaloriza o homem. O espaço a ser valorizado agora é o do lazer e 

da beleza, como em Côte d’Azur.

Isto causará conseqüências na ordem política. “A escassez do 

espaço foi fundamento do nosso direito. Foi ela que deu luz ao cadastro de 

terras, às cidades italianas, ancestrais da democracia moderna. E a 

abundância de homens nos liberou da escravidão. Estes dois fenômenos são a 

origem da nação moderna”. 336

A livre circulação de capitais e de pessoas faz com que se torne 

mais fácil escapar dos elementos de institucionalização do poder: o poder de 

cobrar impostos e o de controle deste poder. Por outro lado, a legitimidade da 

cobrança de impostos implica fixá-los de maneira módica, a fim de não 

extrapolar o fixado em outros países. A concorrência fiscal gerará o 

empobrecimento do Estado-nação, ficando “a nação ameaçada como espaço 

natural das solidariedades e do controle político”. 337

GUEHENNO, Jean-Marie, op, cit., p. 21.
336 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. ciL, p. 25.
337 GUÉHENNO, Jean-Marie. op, cit., p. 25.
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Constate-se, ainda, que a prosperidade exige a existência de 

estabilidade. Contudo, nenhuma nação teria condições de, por si só, durante 

muito tempo, arcar com os custos de seu desenvolvimento e dos seus 

exércitos. Ademais, mesmo que isto fosse possível, entende-se, na atualidade, 

que “A legitimidade demanda o quadro multilateral da comunidade das nações. 

A nação não é mais o quadro natural da segurança, e voltamos a sonhar, sem

sucesso por, enquanto, de um governo mundial” 338.

Acerca do fim da nação, o autor conclui com as seguintes

indagações:

“.... O espaço não sendo mais critério pertinente, será 
que a política sobreviverá a essa revolução? Desde
sua origem, desde a cidade grega, ela é a arte de
governar uma coletividade de homens definidos pelo 
fato de serem enraizados num lugar, numa cidade 
(polis) ou numa nação. Se a solidariedade não se 
deixa mais limitar pela geografia, se não há mais 
cidade, se não há mais nação, pode ainda haver 
política? 339

Guéhenno responde esta questão de forma categórica; “O 

desaparecimento da nação implica na morte da política”. 340 Iremos retomar 

esta idéia no tópico 3.2. quando analisaremos as possíveis conseqüências da 

globalização sob o ponto de vista político-participativo.

Na mesma linha de raciocínio, vamos encontrar as teorizações de 

Kenichi Ohmae, consubstanciadas na obra O Fim do Estado-Nação.

338 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. cit., p. 28.
339 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. c it, p. 30.

GUÉHENNO, Jean-Marie. op. cit, p. 31.
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Ohmae entende que os pressupostos básicos de sustentação do 

Estado-nação não mais se apresentam no limiar do século XXI:

Além disso, muitos dos valores básicos que 
sustentam uma ordem mundial baseada em Estados- 
nação delimitados, independentes - a democracia 
liberal conforme praticada no Ocidente, por exemplo, 
ou a própria noção de soberania política - têm se 
mostrado seriamente carentes de redefinição ou, 
talvez, de substituição. De fato, à medida que se 
aproxima o século XXI e que aquilo que denomino de 
quatro “Is” - indústria, investimento, indivíduos e 
informação - fluem relativamente sem impedimento 
através das fronteiras nacionais, os conceitos básicos 
adequados a um modelo do mundo de países 
fechados do século XIX não mais se sustentam”. 341

O referido autor aduz que os Estados-nação já teriam perdido os 

seus papéis “como unidades significativas de participação na economia global 

do atual mundo sem fronteiras”. 342

Em outras palavras, Ohmae afirma que o Estado-nação tornou-se 

“uma unidade organizacional antinatural - até mesmo disfuncional - para se 

pensar sobre a atividade econômica”. 343

141
OHMAE, Kenichi. O Fim do Estodo-Nação, op. cit, p. XIV.

342 Kenichi Ohmae, op. cit., p. 5-7, destaca quatro motivos: 1. Os Estados-nações, numa economia global, são meros coadjuvantes: 
“Mais recentemente, porém, com a economia sob o domínio mortal da lógica da política eleitoral, tomaram-se - acima de tudo - 
mecanismos notadamente ineficientes de distribuição de riquezas. Os líderes políticos eleitos conquistam e mantêm o poder 
fornecendo aos eleitores o que estes desejam - e isto raramente resulta num decréscimo substancial de benefícios, dos serviços e dos 
subsídios concedidos pelo Estado. Além do mais, à medida que o funcionamento de mercados de capitais genuinamente globais 
compromete sua capacidade de controlar taxas de câmbio ou de proteger suas moedas, os Estados-Nações têm se tomado 
inevitavelmente vulneráveis à disciplina imposta por opções econômicas feitas em outro lugares por pessoas e instituições sobre as 
quais não têm nenhum controle possível; [...] 2. O Estado-nação seria cada vez mais uma “ficção nostálgica”, uma vez que não faz 
sentido nominar um país (ex.: Itália) como unidade econômica individual, em razão da “combinação heterogênea de territórios com 
necessidades totalmente diferentes e capacidades de contribuição totalmente diferentes; [...] 3. Quando analisamos detidamente os 
produtos e serviços produzidos e comercializados em nível internacional, assim como as empresas que os produzem, “não é fácil 
associar-lhes um rótulo nacional exato”; 4. “Quando a atividade econômica ostenta agressivamente um rótulo nacional hoje em dia, 
isso não se dá em benefício da precisão ou devido à preocupação com o bem-estar social dos consumidores individuais. Trata-se, 
primeiramente, de uma mini bandeira do nacionalismo barato, ou seja, uma celebração chauvinista da nacionalidade que valoriza 
muito mais os símbolos que despertam emoções do que melhorias concretas e reais na qualidade de vida”.
343 OHMAE, Kenichi. op. cit., p. 10.
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As fronteiras políticas ainda existem, mas o que importa para as 

pessoas num mundo sem fronteiras é o atendimento de suas demandas de 

consumo 344, onde quer que elas se encontrem e, para tanto, não pode haver 

óbice: “O terreno físico e as fronteiras políticas ainda importam, é claro, mas 

nenhum deles - especialmente não as fronteiras políticas - importa tanto como o 

que as pessoas sabem, desejam ou valorizam”. 346

Para que a economia cresça, depende da abertura cada vez

maior das fronteiras. Isso faz com que o conceito de soberania, atrelado à idéia

do Estado-nação, cada vez mais caia no vazio :

“O crescimento depende de abrir as portas à 
economia global, e não de mantê-la do lado de fora. 
Depende de criar e fortalecer vínculos econômicos 
agregadores de valor que ignorem as fronteiras 
políticas, e não em excluí-los implacavelmente, em 
nome do ‘interesse nacional’, como um insulto às 
prerrogativas da soberania". 346

Assim a idéia de interesse nacional e, conseqüentemente, de

nação não faz mais sentido no mundo sem fronteiras em que vivemos, segundo

o ponto de vista de Ohmae:

“Meu argumento é simples: num mundo sem 
fronteiras, o interesse nacional tradicional - que se 
tomou pouco mais do que um manto para o subsídio 
e a proteção - não tem um lugar significativo. Tomou- 
se uma bandeira de conveniência para os que, tendo 
sido passados para trás, querem muito menos uma 
chance de progredir do que manter os outros 
igualmente no atraso. Repetindo: esse é um 
argumento a respeito do que normalmente sai errado

344 Esclarece este aspecto Kenichí Ohmae, op. cit., p. 22: “Qualquer que seja o país, quando clientes entram numa loja, exigem e 
esperam obter os melhores e mais baratos produtos e serviços disponíveis - ou seja, os de maior valor. De feto, os consumidores em 
todo o mundo estão começando a desenvolver expectativas culturais semelhantes sobre o que deveriam poder comprar, bem como 
sobre o que desejam comprar. De São Paulo a Cingapura, esse processo de convergência, que descrevi em outra parte como a 
‘califomização’ do gosto e das preferências, está tomando os consumidores ‘globais’ atuais, em muitos aspectos, mais semelhantes 
entre si do que se assemelham aos seus vizinhos ‘não-globais’ ou aos seus pais e avós”.
345 OHMAE, Kenichi. op. c it, p. 22.
346 OHMAE, Kenichi, op. cit.. p. 56.
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quando as atividades econômicas e os gmpos de 
interesse são reunidos num Estado-nação individual, 
e não sobre o valor de localizar conjuntamente essas 
atividades na mesma área geográfica. Essa distinção 
é importante”. 347

Já tivemos oportunidade de observar um fenômeno semelhante 

de universalização da economia, quando tratamos do cosmopolitismo no século 

XIX 348, onde analisamos a experiência de “mundo unificado” de que falava 

Hobsbawn.

Esta tendência universalizante da economia é própria do

capitalismo, conforme assevera Octavio lanni:

“Desde que o capitalismo desenvolveu-se na Europa, 
apresentou sempre conotações internacionais, 
multinacionais, transnacionais e mundiais, 
desenvolvidas no interior da acumulação originária, do 
mercantilismo, do colonialismo, do imperialismo, da 
dependência e da interdependência. E isto está 
evidente nos pensamentos de Adam Smith, David 
Ricardo, Herbert Spencer, Kari Marx, Max Weber e 
muitos outros”. 349

Eric J. Hobsbawn também analisa a questão da universalização 

da economia mundial produzida pela Era de Ouro 350:

“Embora o colapso do socialismo soviético e suas 
enormes conseqüências, por enquanto impossíveis de 
calcular por inteiro, mas basicamente negativas, 
fossem o incidente mais dramático das Décadas de 
Crise que se seguiram à Era de Ouro, essas iriam ser 
décadas de crise universal ou global. A crise afetou 
todas elas, fossem quais fossem suas configurações 
políticas, sociais ou econômicas, porque pela primeira

347 OHMAE, Kenichi, op. cit, p. 58.
348 Vide item 3 retro.
349 IANNI, Octavio. Teorias da Globalização, p. 14.
350 HOBSBAWN, Eric J. na obra A Era dos Extremos, p. 15, define a Era de Ouro como o período após a Segunda Guerra
Mundial, em que “... seguiram-se cerca de 25 ou trinta anos de extraordinário crescimento econômico e transformação social, anos
que provavelmente mudaram de maneira mais profunda a sociedade humana que qualquer outro período de brevidade comparável”.



vez na história a Era de Ouro criara uma economia 
mundial única, cada vez mais integrada e universal, 
operando em grande medida por sobre as fronteiras 
do Estado (‘transnacionalmente’) e, portanto, também, 
cada vez mais, por sobre as barreiras da ideologia 
do Estado”. 351

Hobsbawn vê na economia transnacional as razões para o fim do 

Estado-nação:

“As próprias unidades básicas da política, os Estados- 
nagão ’ territoriais, soberanos e independentes, 
inclusive os mais antigos e instáveis, viram-se 
esfacelados pelas forças de uma economia 
supranacional ou transnacional e pelas forças 
infranacionais de regiões e grupos étnicos 
secessionistas, alguns dos quais - tal é a ironia da 
história - exigiram para si o status anacrônico e irreal 
de 'Estados-nação' em miniatura. O futuro da política 
era obscuro, mas sua crise, no final do Breve Século, 
patente”. 352

As inquietações de Hobsbawn acerca de suas previsões 

negativas no que tange ao futuro da política também são as nossas. Elas serão 

melhor desenvolvidas no tópico 3.2., quando trataremos das possíveis 

repercussões do fenômeno da globalização no âmbito político.

Porém, o que é importante frisar a partir das idéias desenvolvidas 

neste item, é que o fim do Estado-nação (ou sua paulatina deterioração) 

decorreram da universalização (transnacionalízação) da economia a partir da 

Segunda Guerra Mundial. 353 Tal acontecimento despertou, paralelamente, um

351 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 19.
352 HOBSBAWN, Eric J. A Era dos Extremos, p. 20.
353 Esta peculiaridade também foi constatada por Eric J. Hobsbawn, em A Era dos Extremos, p. 413-414: “Quando a economia 
transnacional estabeleceu seu domínio sobre o mundo, solapou uma grande instituição, até 1945 praticamente universal: o Estado- 
nação territorial, pois um Estado assim não poderia mais controlar uma parte cada vez maior dos assuntos.. Organizações cujo campo 
de ação era efetivamente limitado pelas fronteiras de seu território, como sindicatos, parlamentos e sistemas públicos de rádio e 
televisão nacionais- saíram portanto perdendo, enquanto organizações não limitadas desse jeito, como empresas transnacionais, o
mercado de moeda internacional e os meios de comunicação da era do satélite, saíram ganhando. O desaparecimento das



fenômeno denominado giobaiizaçâo, que visa a universaiizaçâo (já consoiidada 

no âmbito econômico ou em vias de ser) num plano muito mais abrangente. O 

fenômeno da globalização, por esse motivo, será objeto de análise no próximo 

tópico. Sua compreensão nos propiciará melhores condições para análise das 

suas possíveis repercussões na seara político-participativa.

3.1. Algumas teorias sobre a globalização

A globalização, face à sua complexidade, é um fenômeno que 

enseja vários enfoques para sua abordagem.

Conforme já tínhamos ressaltado na introdução, ao realizarmos o 

estudo do tema, constatamos que faltam referenciais teóricos e empíricos para 

analisar a globalização.

Contudo, para desenvolver o seu estudo, iremos nos valer de 

algumas das teorizações desenvolvidas por Octavio ianni, para que possamos 

compreender o fenômeno da globalização 354, apresentado com uma lucidez e 

descortino ímpares.

superpotências, que podiam de qualquer modo controlar os Estados-satélites, iria reforçar essa tendência. Mesmo a mais 
insubstituível função que os Estados-nações haviam desenvolvido durante o século, a de redistribuir sua renda entre suas populações 
através de ‘transferências sociais7 dos serviços de previdência, educação e saúde, e outras alocações de fundos, não mais podia ser 
territorialmente auto-suficiente em teoria, embora a maior parte tivesse de continuar sendo na prática, a não ser onde entidade 
supranacionais como a Comunidade ou União Européias a complementasse em alguns aspectos. Durante o auge dos teólogos do livre 
mercado, o Estado foi solapado mais ainda pela tendência de desmontar atividades até então exercidas, em princípio, por órgãos 
públicos deixando-as entregues ao ‘mercado’”.
354 Todavia, discordamos de Octavio Ianni quanto à existência do Estado-nação dentro da perspectiva da globalização. Ianni afirma 
na p. 34, que o Estado-nação é criado e recriado pelo capitalismo a partir de sua conveniência, admitindo ainda que a soberania do 
Estado-nação está abalada pela base com o desrespeito das fronteiras, aceitando sua crise, pois enfrenta uma fase de declínio e busca 
reformular-se, consoante se verifica na p. 196. Nesse sentido nos filiamos às teorizações de Jean-Marie Guéhenno, Kenichi Ohmae e 
Eric J. Hobsbawn, apresentadas no item anterior, que vislumbram o fim do Estado-nação ou sua deterioração iminente, porque ele 
perdeu quase que totalmente as características que detinha desde sua gênese até o início do século XX (basta apenas pensarmos na 
questão da soberania). Mesmo se admitirmos o pensamento de Ianni da possibilidade de recriação do Estado-nação, na verdade,
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Algumas metáforas derivadas da globalização possuem uma 

conotação heurística, tais como “aldeia global’ 355, “fábrica global” 356, “terra- 

pátria”, “nave espacial’ 357, “nova babel” 358, etc.. Outras estão ligadas a um 

enfoque econômico, como por exemplo “economia-mundo”, “sistema-mundo”, 

“shopping center global”, “Disneylândia global”, “nova divisão internacional do 

trabalho”, “moeda global”, “cidade global”, “capitalismo global”, “mundo sem 

fronteiras”, “tecnocosmo”, “planeta Terra”, “desterritorialização, “miniaturização”, 

hegemonia global”, “fim da geografia”, “fim da história”, e tc.359

Ao analisar as “economias-mundo”, lanni inicia afirmando que 

“tem sido uma constante nas ciências sociais: a história moderna e 

contemporânea tem sido vista como uma história de sociedades nacionais, ou 

Estados-nação” . 360

quando da recriação, o produto não terá as mesmas características quando da criação do Estado-nação no século XVIII, sendo o 
referido produto, portanto, outra coisa e não Estado-nação (vide o nosso conceito de Estado-nação apresentado na introdução). 
Porém, entendemos que a nação e o nacionalismo perdurarão durante um certo tempo até o seu desaparecimento, sendo possível 
ainda observar suas manifestações em várias partes do globo (Canadá, Iugoslávia, França para citar alguns exemplos), contudo eles 
encontram-se mitigados e localizados. Isto oconre porque, num mundo sem fronteiras, onde se pressupõe a harmonização como 
veremos ainda neste sub-item, não há muito espaço para o nacionalismo, pois ele é visto como algo pejorativo (como vimos 
anteriormente, a eclosão das Guerras Mundiais tiveram muito a ver com a questão do exacerbamento do nacionalismo), na medida 
em que obsta a possibilidade de integração, no qual o diferente (ou o dissenso) não tem espaço, pois a globalização pressupõe 
homogeneização, ao contrário do que entende lanni (vide, op. cit., p. 205-206).

Para Octavio lanni, op. cit., p. 16, “‘Aldeia global’ sugere que, afinal, formou-se a comunidade mundial, concretizada com as 
realizações e as possiblidades de comunicação, informação e fabulação abertas pela eletrônica. Sugere que estão em curso a 
harmonização e homogeneização progressivas”.
356 LANNI, Octavio. op. cit., p. 17: “‘Fábrica global sugere uma transformação quantitativa e qualitativa do capitalismo além de 
todas as fronteiras, subsumindo formal ou realmente todas as outras formas de organização social e técnica do trabalho, da produção e
reprodução ampliada do capital. Toda economia nacional, seja qual for, torna-se província da economia global”.
357 iIANNI, Octavio. op. cit., p. 19: “‘Nave espacial’ sugere a viagem e a travessia, o lugar e a duração, o conhecido e o incógnito, o 
destinado e o transviado, a aventura e a desventura. A magia da nave espacial vem junto com o destino desconhecido. [...] A metáfora
da nave espacial pode muito bem sor o emblema de como a modernidade se desenvolve no século XX, prenunciando o século XXF
358 LANNI, Octavio. op. cit., p. 21: “‘A Babel escondida no emblema da nave espacial pode revelar ainda mais nitidamente o que 
há de trágico no modo pelo qual se dá a globalização. Nesta altura da história, paradoxalmente, todos se entendem. Há até mesmo 
uma língua comum, universal, que permite que um mínimo de comunicação entre todos. A despeito das diversidades civilizatórias. 
culturais, religiosas, lingüísticas, históricas, filosóficas, científicas, artísticas e outras, o inglês tem sido adotado como a vulgata da 
globalização. Nos quatro cantos do mundo, esse idioma está no mercado e na mercadoria, na imprensa e na eletrônica, na prática e no 
pensamento, na nostalgia e na utopia. É o idioma do mercado universal, do intelectual cosmopolita, da epistemologia escondida no 
computador, do Prometeu eletrônico: ‘0  inglês tem sido promovido com sucesso e tem sido avidamente adotado no mercado 
lingüístico global. Um sintoma do impacto do inglês é o empréstimo lingüístico. O inglês se impõe a todas as línguas com as quais 
entra em contacto

IANNI, Octavio. op. cit., p. 15-16.
360 IANNI, Octavio, op. cit., p. 26.



Para definir economia-mundo, Ociavio ianni vaie-se das noções 

desenvolvidas por Femand Braudel 361 e por Immanuel Wallerstein 362 (este 

utiliza a expressão “sistema-mundo”), que analisam o conceito sob o enfoque 

geográfico e histórico, dando primazia ao econômico.

Com o final da Guerra Fria, vislumbra-se que um *mapa do mundo 

em que se estão desenhando várias economias-mundo regionais no âmbito de 

urna economia-mundo capitalista global”. 363 Tanto no âmbito regional ou no 

global, a economia-mundo está imbricada com o Estado-nação. 364

Embora, Ianni reconheça a limitação da soberania do Estado- 

nação, é o abalo na sua base 365, não aceita a idéia do seu fim, pois tais

361 “Segundo Braudel, na obra A Dinâmica do Capitalismo, p. 85-87, apud IANNI, Octavio, op. cit., p. 27-28: ‘Tor economia 
mundial entende-se a economia do mundo globalmente considerado, ‘o mercado de todo o universo’, como já dizia Sismondi. Por 
economia mundo, termo que foijei a partir do alemão Weltwirtschaft, entendo a economia de uma porção do nosso planeta somente, 
desde que forme um todo econômico. [...] Uma economia-mundo pode definir-se como tripla realidade: . ocupa um determinado 
espaço geográfico; tem portanto limites, que explicam, e que variam, embora bastante devagar. [...] . Uma economia-mundo 
submete-se a um pólo, a um centro, representado por uma cidade dominante, outrora um Estado-cidade, hoje uma grande capital, 
uma grande capital econômica, entenda-se (nos Estados Unidos, por exemplo, Nova Iorque e não Washington). [...] Todas as 
economias-mundo se dividem em zonas sucessivas. Há o coração, isto é, a zona que se estende em tomo do centro: as Províncias 
Unidas non todas, porém, quando, do século XVI], Amsterdão domina o mundo; a Inglaterra (não toda), quando Londres, a partir de 
1780, suplantou definitivamente Amsterdão. Depois, vêm as zonas intermédias à volta do eixo central e, finalmente, surgem nas as 
margens vastíssimas que, na divisão do trabalho que caracteriza uma economia-mundo, mais do que participantes são subordinadas e 
dependentes. Nestas zonas periféricas, a vida dos homens faz lembrar freqüentemente o Purgatório ou o Inferno. E isso explica-se
simplesmente pela sua situação geográfica”.
362 O conceito de sistema-mundo para Wallerstein, em El Moderno Sistema Mundial (La Agricultura Capitalista y  los Origines de 
la Economia-Mundo Europea en el Siglo XVI, p. 489-491, apud IANNI, Octavio, op. cit., p. 28-29: Até o momento só têm
existido duas variedades de tais sistemas mundiais: impérios-mundo, nos quais existe um único sistema político sobre a maior parte 
da área, por mais atenuado que possa estar o seu controle efetivo; e aqueles sistemas nos quais tal sistema político único não existe 
sobre toda ou virtualmente toda a sua extensão. Por conveniência, e à feita de melhor termo, utilizamos o termo ‘economias-mundo’ 
para definir estes últimos”.
363 IANNI, Octavio, op. cit., p. 33.
364 Octavio Ianni, op. cit., p. 33-34, destaca o pensamento de Wallerstein, segundo o qual embora a soberania do Estado-nação seja 
limitada em decorrência da interdependência dos Estados nacionais e de alguns destacarem-se sobre os outros, ele reafirma a 
importância do Estado-nação soberano, pois nenhum Estado usufruiu de autonomia dentro do sistema, embora alguns o façam on 
maior escala do que outros.
365 A este respeito, Octavio Ianni, op. ciL, p. 34 afirma: “Quando se leva às últimas conseqüências ‘o princípio da maximização da 
acumulação do capital’, isto se traduz em desenvolvimento intensivo e extensivo das torças produtivas e das relações de produção, em 
escala mundial. Desenvolvem-se relações, processos e estruturas de dominação política e apropriação econômica em âmbito global, 
atravessam os territórios e fronteiras, nações e nacionalidades. Tanto é assim que as organizações multilaterais passam a exercer as 
funções de estruturas mundiais de poder, ao lado das estruturas mundiais de poder constituídas pelas corporações transnacionais. É 
claro que não se apagam o princípio da soberania nem o estado-nação, mas são radicalmente abalados em suas prerrogativas, tanto 
que se limitam drasticamente, ou simplesmente anulam, as possibilidades de projetos de capitalismo nacional e socialismo nacional. 
Acontece que o capitalismo, enquanto modo de produção e processo civilizatório, cria e recria o Estado-nação, assim como o princípio 
da soberania que define a sua essência. Ainda que esta entidade, isto é, o Estado-nação soberano, permaneça, ou mesmo recrie, está 
mudando de figura, no âmbito das configurações e movimentos da sociedade global. Aliás, não é por acaso que se multiplicam os 
estudos e os debates acerca do Estado-nação, enquanto processo histórico e invenção, uma realidade persistente e problemática; e que 
se encontra em crise no final do século XX, quando da globalização do capitalismo”.



151

categorias seriam criadas e recriadas pelo capitalismo, consoante suas 

necessidades.

Braudel e Wallerstein, afirma Octavio lanni, reconhecem que as 

transnacionais manifestam-se além das fronteiras geográficas e políticas, 

gerando “novos desafios aos governos, a grupos sociais, a classes sociais, a 

coletividades, a povos, a nações e a nacionalidades, impregnando seus 

movimentos sociais, partidos políticos, correntes de opinião pública e meios de 

comunicações”. 366

A partir do poder das empresas transnacionais, lanni indaga se 

estaria ocorrendo ou não uma ruptura histórica que marca o declínio do Estado- 

nação e o surgimento de “novos e poderosos centros mundiais de poder, 

soberania e hegemonia”. Para lanni, mesmo assim, o Estado-nação continuaria

existindo, porém com um novo significado, ou seja, nada mais seria do que um

emblema, uma ficção:

“Ocorre que a economia-mundo, ou sistema-mundo, 
em toda a sua complexidade não só econômica, mas 
também social, política e cultural, sempre transcende 
tudo o que é local, nacional e regional. Repercute por 
todos os cantos, perto e longe. Os colonialismos e 
imperialismos espanhol, português, holandês, belga, 
francês, alemão, russo, japonês, inglês e norte- 
americano sempre constituíram e destruíram 
fronteiras, soberanias e hegemonias, compreendendo 
tribos, clãs, nações e nacionalidades. São muitos os 
que reconhecem nos Estados nacionais asiáticos, 
africanos e latino-americanos foram desenhados, em 
sua quase totalidade, pelos colonialismos e
imperialismos europeus, segundo modelos geo-
histórico e teórico, ou ideológico, configurado no 
Estado-nação que se formou e predominou na 
Europa.

366 IANNI, Octavio. op. cit., p. 39.
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O emblema o Estado-nação sempre teve as 
características simultâneas e contraditórias de 
realidade geo-histórica e ficção. Na época da 
globalização, e provavelmente de forma muito mais 
marcante, toma-se mais ficção. Tal emblema está 
atravessado por relações, processos e estruturas 
altamente determinados pela dinâmica dos mercados, 
da desterrítorialização das coisas, gentes e idéias, 
enquanto a reprodução ampliada do capital se 
globaliza, devido ao desenvolvimento extensivo e 
intensivo do capitalismo, compreendendo as forças 
produtivas, tais como o capital, a tecnologia, a força 
de trabalho e a divisão do trabalho social, sempre 
envolvendo as instituições, os padrões socioculturais 
e os ideais relativos à racionalização, produtividade, 
lucratividade, quantidade”. 367

Como já tivemos oportunidade de ver anteriormente, após a 

Segunda Guerra Mundial, o capitalismo teve uma expansão em nível mundial 

nunca antes vista, perdendo parcialmente sua característica nacional, 

ampliando seu espaço além das fronteiras nacionais. "Essa internacionalização 

se tomará mais intensa e generalizada, ou propriamente mundial, com o fim da 

Guerra Fria, a desagregação do bloco soviético e as mudanças de políticas 

econômicas nas nações socialistas”. 368

As transnacionais 369 redesenham o mapa do mundo, criando 

novas fronteiras econômicas e políticas, diferentes daquelas que haviam sido 

fortemente demarcadas pelos Estados-nação. Em que pese muitas vezes haver 

coincidências entre as fronteiras definidas entre os Estados-nação e as

367 IANNI, Octavio. op. cit., p. 40-41.
368 IANNI, Octavio, op. cit., p. 45-46. Assevera ainda Octavio Ianni, op. c it, p. 167 a este respeito: “Desde que se acelerou o 
processo de globalização do mundo, modificaram-se as noções de espaço e tempo, A crescente agilização das comunicações, 
mercados, fluxos e capitais e tecnologias, intercâmbios de idéias e imagens, modifica os parâmetros herdados sobre a realidade social, 
o modo de ser das coisas, o andamento do devir. As fronteiras parecem dissolver-se. As nações integram-se e desintegram-se. 
Algumas transformações sociais, em escalas nacional e mundial, fazem ressurgir fatos que pareciam esquecidos, anacrônicos. 
Simultaneamente, revelam-se outras realidades, abrem-se outros horizontes. É como se a história e a geografia, que pareciam 
estabilizadas, voltassem a mover-se espetacularmente, além das previsões e ilusões”.
369 Octavio Ianni, op. c it, p. 146 assim conceitua as transnacionais: “As transnacionais são corporações simultaneamente 
localizadas e destenritorializadas. Enraízam-se nos mais diversos e distantes lugares, mas também se movem de um a outro todo o



transnaaonais, podernos detectar que as empresas se desvencilham, 

paulatinamente, cada vez mais de algumas “injunções ou limitações inerentes 

aos Estados nacionais. “São comuns os incidentes que se constatam as 

progressivas limitações do princípio de soberania que classicamente se fundava 

o Estado-nação. Em escala cada vez mais acentuada, em âmbito mundial, a 

‘grande empresa’ parece transformar nações das mais diversas categorias em 

‘pequena nação’ 370

A concretização da globalização do capitalismo, sob o contexto 

geográfico e histórico, se manifesta a partir da nova divisão internacional do 

trabalho e da produção, “envolvendo o fordismo, o neofordismo, o toyotismo, a 

flexibilização e a tercerização, tudo isso amplamente agilizado e generalizado 

com base em técnicas eletrônicas’’. 371

Assim, a globalização do capital gera um processo de 

globalização em outros âmbitos. “Globalizam-se as instituições, os princípios 

jurídicos-políticos, os padrões socioculturais e os ideais que constituem as 

condições e os produtos civilizatórios do capitalismo” . 372

tempo, de acordo com a dinâmica das forças produtivas, segundo as exigências da concentração e centralização do capital,
concretizando a reprodução ampliada do capital em moldes crescentemente globais”.
370 IANNI, Octavio, op. c it, p. 46-47. O mesmo autor entende que é necessário dotar a soberania de um novo “estatuto jurídico- 
político”, a partir das teorizações de Joseph A. Camilleri and Jim Falk, na obra The End o f Sovereignity? (The Politics o f a Shrmking 
and Fragmentmg World, p. 252-253: “A incapacidade dos Estados nacionais para responder a um meio global problemático resultará 
na delegação de tarefas e recursos aos fóruns e agências internacionais e supranacionais, o que não significa que essa tendência será 
uniforme ou que necessariamente produzirá na prática impulsos democráticos. Essa expansão institucional, mesmo quando 
diretamente instigada e orientada por Estados nacionais (isto é, por governos atuando em nome de Estados), provavelmente produzirá 
um intrincado padrão de cooperação e competição que imporá ulteriores limitações à liberdade de ação dos Estados. Quanto maior a 
necessidade de coordenação política, mais difícil será para os governos seguirem sozinhos, e maior a tendência das instituições 
internacionais de estabelecerem limitações adicionais às opções práticas disponíveis à ‘soberania’ dos Estados [...] O crescimento 
quantitativo e qualitativo de atores subnacionais, internacionais e transnacionais ... necessariamente leva a uma contínua penetração 
através das fronteiras dos Estados [...] O Estado não pode obstar ou reverter as condições materiais que definem o sistema mundial 
emergente: a revolução tecnológica na comunicação e transporte, a mobilidade transnacional do capital, as dimensões globais e o 
impacto da destruição ambiental”.
371 IANNI, Octavio. op. c it, p. 47.
372 IANNI, Octavio. op. cit, p. 48.



Segundo Octavio ianni, o capitalismo continua tendo bases

nacionais, contudo elas não serão mais determinantes, uma vez que a 

“dinâmica do capital, sob todas suas formas, rompe ou ultrapassa fronteiras 

geográficas, regimes políticos, culturas e civilizações’’. 373 Porém, podemos 

constatar que algumas características do Estado-nação se modificaram ou 

foram transformadas:

“As condições e as possibilidades de soberania, 
projeto nacional, emancipação nacional, reforma 
institucional, liberalização das políticas econômicas ou 
revolução social, entre outras mudanças mais ou 
menos substantivas em âmbito nacional, passam a 
estar determinadas por exigências de instituições, 
organizações e corporações multilaterais, 
transnacionais ou propriamente mundiais, que pairam 
acima das nações. A moeda nacional toma-se reflexa 
da moeda mundial, abstrata e ubiqua, universal e 
efetiva. Os fatores de produção, ou as forças 
produtivas, tais como o capital, a tecnologia, a força 
de trabalho e a divisão do trabalho social, entre 
outras, passam a ser organizadas e dinâmicas, em 
escala bem mais acentuada que antes, pela sua 
reprodução em âmbito mundial. Também o aparelho 
estatal, por todas as suas agências, sempre 
simultaneamente políticas e econômicas, além de
administrativas, é levado a reorganizar-se ou
‘modemizar-se’ segundo as exigências do
funcionamento mundial dos mercados, dos fluxos dos 
fatores de produção, das alianças estratégicas entre 
corporações. Daí a internacionalização das diretrizes 
relativas à desestatização, desregulamentação, 
privatização, abertura de fronteiras, criação de zonas 
francas”. 374

Na medida em que a internacionalização do capital vai se

ampliando, vamos assistir uma transformação global também no âmbito social:

“Quando se mundializa o capital produtivo,
mundializam-se as forças produtivas e a relações de 
produção. Esse é o contexto em que se dá a 
mundialização das classes sociais, compreendendo

373 IANNI, Octavio. op. cit., p. 48.
374 IANNI, Octavio. op. cit, p. 49.



suas diversidades internas, suas distribuições petos 
mais diversos e distantes lugares, suas múltiplas e 
distintas características culturais, étnicas, raciais, 
lingüísticas, religiosas e outras. Nesse sentido é que 
as classes sociais, por seus movimentos sociais, 
partidos políticos e correntes de opinião podem 
transbordar nações e regiões, manifestando-se em 
âmbito cada vez mais amplo. O que já é verdade para 
grupos e classes dominantes, que se comunicam e 
articulam cada vez mais em escala mundial, pode 
tomar-se também realidade para os grupos e as 
classes subalternas, a despeito de suas diversidades 
internas e de sua dispersão por todos os recantos do 
mapa do mundo”.

Neste contexto da internacionalização do capita!, vamos verificar 

que os governos nacionais tem suas capacidades de controlar os fluxos do 

capital cada vez mais reduzidas. 376 “A rigor, o capital financeiro parece adquirir 

mais força do que em qualquer época anterior, quando ainda se encontrava 

enraizado em centros decisórios nacionais, mais ou menos subordinados ao 

Estado-nação”. 377

Octavio lanni também analisou a interdependência das nações

sob o ponto de vista sistêmico, constando que neias estão privilegiadas a

harmonização e o equilíbrio:

“A teoria sistêmica privilegia a funcionalidade 
sincrônica, a articulação efícaz e produtiva das partes 
sincronizadas e hierárquicas do todo sistêmico 
cibernético. É o ambiente da escolha racional, das 
opções mediatizadas por linguagens estabelecidas 
com base em sistemas de signos cada vez mais 
baseados nas técnicas da eletrônica. Permite 
desenvolver todos sincronizados em todos mais 
amplos e abrangentes, desde o homo economicus, 
politicus, sociologicus, cibemeticus até a economia 
mundial, sempre no âmbito da racionalidade

■V75IANNI, Octavio. op. c if, p. 53-54. 
376 IANNI, Octavio. op. c if, p. 54-55.
V77 IANNI, Octavio. op. cif, p. 57.
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pragmática dos atores. Sim, os sistemas que se 
compõem de atores simples e complexos, desde 
indivíduos e grupos a instituições e organizações, 
compartilhando linguagens, atuando hedonisticamente 
e acomodando-se bem ou mal às regras 
institucionalizadas do mercado. Privilegia a 
estabilidade, normalidade, harmonia, equilíbrio, 
funcionalidade, eficácia, produtividade, ordem, 
evolução. Transfere para a realidade social, micro e 
macro, nacional e mundial, o princípio epistemológico 
que funda a cibernética: entropia, homeostase, input, 
output, feedback etc”. 378

Sob esse enfoque, a homogeneização é oriunda do próprio

capitalismo como uma proposta universal, lanni cita Samir Amin o qual aborda

este peculiaridade com precisão:

“Ao impor-se em escala mundial, o capitalismo criou 
uma dupla exigência de universalismo. Por um lado, 
no plano da análise científica da sociedade, a 
descoberta das leis universais que comandam a 
evolução de todas as sociedades. E, por outro lado, a 
formulação de um projeto humano igualmente 
universal, pennitindo ultrapassar os limites históricos 
(das sociedades atrasadas) [...] Esta ótica inspira 
fatalmente uma percepção ‘etapista’ da evolução 
necessária: as sociedades capitalistas atrasadas 
(periféricas) devem ‘reproduzir1 o modelo avançado, 
caso contrário podem ser surpreendidas pelos 
desafios representados pelos novos 
desenvolvimentos possíveis, ou mesmo necessários,

179deste modelo avançado”.

Assevera lanni que a integração e a globalização não são 

homogêneas, apresentando-se muitas vezes fragmentárias e contraditórias. 

Vamos encontrar diversidades de desenvolvimento nas formas de vida social, 

trabalho, culturas e civilizações. “O mesmo vasto processo de globalização do 

mundo, é sempre um vasto processo de pluralização dos mundos”. 380

-270
IANNI, Octavio, op. cit., p. 61.

379 AMIN, Samir. L ’Eurocentrisme (Critique d ’une Idéologie), p. 18, apud IANNI, Octavio, op. cit., p. 87.
Tt«0 IANNI, Octavio, op. cit., p. 89.
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Para explicar porque temos esta “ilusão” de integração ou 

homogeneização, assevera que ela é produto da força do ocidentalismo unido 

com o capitalismo.

Aduz ainda lanni:

“Tanto a filosofia, a ciência e arte de origem ocidental 
como as forças produtivas e as relações de produção 
desenvolvidas com o capitalismo espalham-se pelo 
mundo, muitas vezes de modo conjugado. Há centros 
de poder, agências de difusão e implementação 
atuando mais ou menos universalmente, em termos 
do que se define como modemo, racional, científico, 
técnico, pragmático”. 381

Nesta harmonização ou integração geradas pelo caráter 

universalizante do capitalismo, Octavio lanni vê na língua 382 e nos meios de 

comunicação um papel preponderante para exercer a dominação e a 

manutenção da hegemonia do poder.383

As conseqüências nefastas da atuação da mídia no plano político

foram analisadas com acuidade por lanni:

“É claro que tudo isso subverte as formas tradicionais 
ou clássicas de organização e ações políticas. O 
partido, a opinião pública, o exercício do voto, a 
governabilidade, a estabilidade ou instabilidade de 
regimes políticos, a magnitude ou relevância de fatos 
sociais, econômicos, políticos e culturais, tudo isso 
passa a depender, em alguma escala, da forma pela 
qual a mídia descreve e interpreta, fotografa e 
divulga, taquígrafa e codifica ou representa e imagina 
fatos, acontecimentos, realizações, impasses, crises,

ÍOI
IANNI, Octavio. op. c it, p. 89.

382 Octavio lanni, op. cit., p. 109-112 e 175-176 desenvolve um excelente estudo acerca da influência do inglês no mundo sem
fronteiras.
383 Octavio lanni, op. cit, p. 104-105, citando Antonio de Nebijra e Baudelaiie, afirma: “Essa é uma história antiga. CA  língua 
sempre toi a companheira do império’. Uma história antiga e recente. CA suprema glória de Napoleão III terá sido provar que 
qualquer pessoa pode governar uma grande nação assim que obtém o controle do telégrafo e da imprensa nacional’. Uma história 
recente e atualíssima”.
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perspectivas, narcotráfico, terrorismo, recessão, 
desemprego, produtividade, prosperidade, golpe de 
Estado, revolução, contra-revolução, guerra, 
comunismo, socialismo, islamismo, cristianismo, 
budismo, ocidentalismo, orientalismo, neoliberalismo, 
capitalismo. Subvertem-se as condições de atuação e 
as possibilidades de influência dos partidos; igrejas; 
movimentos sociais; correntes de opinião pública; 
processos eleitorais; análises da realidade social, 
econômica, política e cultural; diretrizes e mensagens. 
Transfiguram-se as linguagens e as técnicas do 
discurso do poder, da dirigência, da hegemonia”. 384

No que tange ao sistema político, sob o enfoque global, lanni cita

George Modelski que assevera:

“O sistema político global compreende um conjunto 
específico de relações concernentes a uma escala de 
determinados problemas envolvidos na consecução, 
ou busca organizada, de atuação coletiva em nível 
global. Envolve a administração de uma rede de 
relações centrada nas articulações entre a unidade 
líder e os que buscam ou lutam por liderança. (...) As 
unidades que estruturam a interação de política global 
são as potências mundiais. Estas estabelecem as 
condições da ordem no sistema global. Elas são 
capazes e dispostas a agir. Organizam e mantêm 
coalizões e estão presentes em todas as partes do 
mundo, habitualmente mobilizando forças de alcance 
global. Suas ações e reações definem o estado da 
política em nível global. (...) O sistema mundial é uma 
orientação para que se possa visualizar os arranjos 
sociais mundiais em termos de totalidade. Permite 
pesquisar as relações entre as interações de alcance 
mundial e os arranjos sociais em níveis regional, 
nacional e local”. 385

A partir de algumas das teorias da globalização desenvolvidas por 

Octavio lanni, tivemos condições de inferir que a globalização decorre da 

expansão mundial do capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial, e que se 

intensifica com o fim da Guerra Fria, configurando um mundo sem fronteiras, a 

fim de facilitar a circulação de pessoas, bens e serviços em escala mundial; o

1X4 IANNI, Octavio. op. c i t p. 108.



que poderá gerar a crise ou o declínio do Estado-nação, decorrente da 

reíatlvização da delimitação das fronteiras nacionais (elemento constitutivo da 

idéia de Estado-nação) '58S, desíocando a detenção do verdadeiro poder às 

transnacionais e, em todos os âmbitos socioculturais da vida cotidiana, 

despertando uma crescente harmonização ou homogeneização.

No próximo tópico iremos demonstrar, prospectivamente, os 

possíveis efeitos deletérios da globalização no plano político-participativo.

3.2. A!gumas perspectivas da participação política no âmbito da 

globalização

Tal como no sub-item anterior, não há nenhuma reflexão 

conclusiva sobre o tema a ser desenvolvido no presente tópico. Assim, 

mudando nossa forma anterior de abordagem, elegemos Eric J. Hobsbawn, 

Jean-Marie Guéhenno, Kenichi Ohmae, Antonio Negri, Octavio lanni e Renato 

Janine Ribeiro, e trabalhamos com as construções teóricas de cada autor, no 

âmbito histórico, diplomático, econômico, filosófico e sociológico, a respeito da 

presente temática, nos limites de suas próprias teorizações, sem contudo, 

articulá-los.

385 Modelski, George, Long Cycles in World Politics, p. 7-9 e 20, opud IANNI, Octavio. op. cií., p. 62
386 Os motivos do declínio do Estado-nação foram analisados por Eric J. Hobsbawn, em A Era dos Extremos, p. 553-554: “Apesar 
disso, algumas características do panorama político global se destacavam. A primeira, como já se observou, era o enfraquecimento do 
Estado-nação, instituição central da política desde a Era das Revoluções devido a tanto seu monopólio do poder público e da lei 
quanto porque constituía o campo efetivo de ação política para a maioria dos fins. O Estado-nação estava sendo erodido de duas 
formas, de cima e de baixo. Perdia rapidamente poder e função para várias entidades supranacionais, e, na verdade, de forma 
absoluta, na medida em que a desintegração de grandes Estados e impérios produzia uma multiplicidade de Estados menores, 
demasiado fracos para defender-se numa era de anarquia internacional. Perdia também, como vimos, seu monopólio de poder efetivo 
e seus privilégios históricos dentro de suas fronteiras, como testemunham a ascensão da segurança privada e dos serviços postais 
privados competindo com o correio, até então praticamente controlado em toda parte por um ministério do Estado5’.



No âmbito da globalização, vimos que as empresas iransnacionais 

fazem com que os países não tenham mais condições de controlar os fluxos do 

capital, cuja dinâmica rompe ou ultrapassa as fronteiras, sejam elas 

geográficas, regimes políticos, culturas e civilizações.

As conseqüências desse novo panorama do poder, o qual é 

detido pelas transnacionais, no âmbito da participação política na 

contemporaneidade, já suscitaram a inquietação de Renato Janine Ribeiro, 

através de um ensaio acerca desta temática.387

Nesse artigo, o autor assevera que a retórica neoliberal ameaça a 

acabar com a política. Utiliza-se dos estudos de Benjamin Constant acerca da 

liberdade, para identificar dois tipos de representação política

A liberdade dos gregos existia sob o ponto de vista coletivo, pois 

era exercida na ágora, pela participação direta dos gregos, em que pese ela 

ficar circunscrita à aristocracia. A liberdade dos modernos diz respeito à 

liberdade do indivíduo à custa de sua participação política.

A partir delas entende que é possível identificar-se dois tipos de

idéias:

a. a representação em sentido forte, que decorre da eleição do

governante;

RIBEIRO, Renato Janine. Um Adeus à Democracia, Folha de São Paulo, 15.10.95,5. cad., p. 3.187
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b. a representação em sentido fraco (porque é o mínimo que se 

pode esperar da liberdade moderna) diz respeito ao direito de reclamar ao 

governante.

A democracia representativa tem como base o primeiro tipo de 

representação.

Ribeiro constata que nos últimos anos, a partir do esgotamento da 

questão do comunismo, houve um grande crescimento do poder econômico, 

tornando-se difícil aos países controlá-lo, face à capacidade dos capitais 

cruzarem facilmente e de modo rápido as fronteiras.

Como conseqüência, o poder eleito (representativo) acabou 

perdendo sua identidade, esvaziando-se e curvando-se a um poder que não 

possui representatividade, presente nas finanças que transitam ao redor do 

mundo.

O quadro é mais desolador quando nem mesmo a representação 

em sentido fraco subsiste, pois as pessoas não têm a quem se queixar, ou seja, 

reivindicar os seus direitos. Ademais, os indivíduos sequer se reconhecem 

neste “novo poder”, que não encontra na sociedade sua legitimidade. 388

Assim, como resultado, perdeu o sentido a representação política, 

a democracia e o próprio Estado.

388 Assevera Renato Janine Ribeiro, op. cit., p. 3: 'O resultado é que as autoridades eleitas - isto é, representativas - foram 
esvaziadas de seu poder, de modo que a crítica tradicional (de esquerda) a um poder que não presta contas a seus representados



Agora, sendo a "economia a lei do mundo”, há necessidade de 

uma homogeneização das práticas e dos comportamentos, não havendo lugar 

para os dissentâneos. E, neste caso, a divergência da minoria fica sufocada, 

pois nenhum valor terá o dissenso ante as decisões “sérias e unívocas” da 

economia, contando, para tanto, com a retórica neoliberal.

Renato Janine Ribeiro conclui o seu artigo alertando para os

riscos da extinção da política e da possibilidade do fim da democracia em

decorrência do novo panorama mundial oriundo da globalização:

“Concluindo este processo, fale-se quanto se quiser 
em diversidade de opiniões distintiva da democracia: 
tudo isso só valerá como curiosidade. A diversidade 
opinativa nenhum peso terá ante a decisão séria, 
unívoca, da economia. Só resta saber se, como essa 
retórica exatista da economia neoliberal, não se 
dissolve o mais belo fruto da cultura ocidental, a 
política, que nos acostumamos, desde o fim da 
Segunda Guerra Mundial a considerar como 
democrática”. 389

A questão dos dissentâneos levantada por Janine também 

merece ser analisada. Dentro da perspectiva da globalização, vimos que há 

uma crescente tendência para a harmonização e homogeneização 39°, 

circunstância na qual os dissentâneos acabam não encontrando lugar para 

expressarem suas reivindicações.

acabou perdendo parte de seu sentido: na verdade, ele até deixou de ser um poder! O poder que subsiste é um que nunca foi eleito, o 
das finanças que rodam pelo mundo.
ajtq

RIBEIRO, Renato Janine, op. c it, p. 3.
390 Corrobora nosso entendimento Jean-Marie Guéhenno, op. c it p. 83-84: “A idade que abandonamos, a idade das instituições e da 
política, reconhece a diferença, porém a organiza e a enquadra. Ela identifica e separa aqueles que decidem dos que obedecem; 
aqueles que legisferam, aqueles que julgam etc. Ela organiza o conflito para poder transcendê-lo. A idade imperial não tolera o 
conflito, o qual chama de desentendimento. Ela precisa da semelhança. Ela opõe os benefícios do trabalho em equipe á estrutura 
hierárquica. Ao invés da polarização da força, prefere uma circulação cada vez maior da informação cujo objetivo é dissolver o 
conflito via uma multiplicidade de microajustes preventivos. [...] O ideal desse mundo não é o conflito institucionalizado, mas sim 
uma calma ‘anticiclônica’, a qual nada viria perturbar; um estado estável onde a homogeneidade é a regra e a diferença é a anomalia”. 
Nesta mesma linha de raciocínio Antônio Negri, cientista social italiano, se manifestou no seu artigo “Estados chegam à era do 
império”, Folha de São Paulo, 20.10.%, 5. cadL, p. 3, que aduz: “A diferença é produzida aqui pela queda das diferenças, ou melhor, 
pelo fato de que a mundialização já não é somente um processo de fato, mas se toma fonte de qualificação jurídica e destino de uma 
figura unitária de poder político - o Império, precisamente”.



Obviamente, não se pretende aqui dar ênfase ao diferente, 

expungindo-Q do contexto global, uma exacerbação de posicionamento já 

repreendida por Octavio lanni. 391

A nossa inquietação decorre de um processo crescente de atribuir 

àqueles que se manifestam dissentâneos ao processo de globalização uma 

pecha, como se eles estivessem banidos da “sociedade global* ou seja, párias 

do “mundo sem fronteiras'

Em resumo, o que é deletério nesse processo é que para alcançar 

o universal, temos que nos despojar de nossas peculiaridades.

Essa condição fica bem clara, quando o Presidente da República 

Fernando Henrique Cardoso, ao conceder uma entrevista a um jornal 

português, afirmou que os brasileiros são caipiras e provincianos. 392

Da mesma forma o nacionalismo é visto dentro da globalização 

como algo que destoa, pois num mundo sem fronteiras, a questão nacional é 

vista com maus olhos, porque obsta a possibilidade da maior integração e 

harmonização. 393

391 Afirma Octavio lanni, op. cií., p. 202: “Mas ocorrem posicionamentos exacerbados. Alguns chegam ao extremo de autonomizar 
o diferente, o diverso, o sui generis. Apegam-se ao local e esquecem o global, imaginando que o singular prescinde do universal. 
Enfatizam a diferença, tomando-a original, estranha, exótica; ou elegendo-a primordial, isenta, ideal. Incorrem no etnocentrismo 
ocidentalizante que pretendem criticar, tomando o ‘o outro’, que querem resgatar e proteger, em um ente abstrato, descolado da 
realidade, da trama que o constitui como diferente. Alimentam uma nostálgica utopia escondida no próprio imaginário. Outros 
subordinam toda diversidade à globalidade. Reconhecem a diversidade, mas não a contemplam, não percebem sua originalidade, 
esquecem que o local pode não só afirmar-se como recriar-se no contraponto com o global. Naturalmente entre esses dois extremos, 
uns priorizando o local e outros o global, há toda uma gama de posições. Revelam-se nas reflexões sobre os mais diversos aspectos da
realidade”.
392 O Presidente da República asseverou em julho de 19% que os brasileiros “... são caipiras, desconhecem o outro lado, e quando
conhecem, encantam-se”, in Folha de São Paulo, 16.07.96,1. cad. p. 5
393 Nesse contexto, num mundo globalizado, a guerra não encontra espaço parque ela impede a harmonização. Eric X Hobsbawn, na 
obra A Era do Capital, p. 84, quando aborda a experiência de ‘mundo unificado’ do século XIX, já destacara esta questão, quando 
fala da Cruz Vermelha Internacional, afirmando que ela era baseada na mais extrema forma de falta de intemacionalismo, isto é,
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Retomando as preocupações de Guéhenno que tivemos 

oportunidade de ver no item 3, no que tange ao fim da nação e do conseqüente 

fim da política, vamos analisar as suas repercussões no tocante ao debate 

político.

Afirma Guéhenno que, seja para um francês, um inglês ou um 

alemão, é imprescindível a existência do debate político como pressuposição da 

existência de um corpo político. Contudo, essa idéia não resiste à realidade da 

sociedade moderna, pois “na idade das redes, a relação entre cidadãos e corpo 

político sofre a concorrência da infinidade de conexões estabelecidas fora de 

seu alcance, de modo que a política, longe de ser um princípio organizador da 

vida dos homens na sociedade, aparece, como uma afinidade secundária, até 

uma construção artificial, pouco adaptada a solucionar os problemas práticos do 

mundo contemporâneo”. 394

A crise de concepção espacial de poder repercute assim na 

tomada de decisões. Não há mais lugar natural para a solidariedade e o 

interesse geral, não há mais grandes decisões que desencadeiem pequenas 

decisões. As decisões se fragmentam e o debate político e das idéias 

desaparece ou reduz-se.395

Hoje nos Estados Unidos, o processo de tomada de decisão está 

atrelado ao monopólio das informações. Os quase 30.000 lobistas utilizam toda 

a sua habilidade em favor das empresas ou dos interesses que representam

guerra entre os estados’7. No mesmo sentido Jean-Marie Guéhenno, op. cit., p. 78: “Na idade imperial o conflito toma-se uma 
anomalia social”.



para reunir o máximo de informações possíveis a fim de que um determinado 

projeto seja aprovado.

A atuação dos lobistas traz uma contribuição importante para a 

política porque profissionaliza os debates na medida em que traz um manancial 

de informações que representam interesses contrários.

Porém, o equívoco é acreditar-se que “o interesse geral irá nascer 

naturalmente do confronto honesto de interesses particulares”. Estes grupos de 

interesse não ficam circunscritos aos interesses da nação americana, podendo 

cs industriais japoneses, coreanos e outros podem utilizar-se dos serviços dos 

lobistas. 396

Desse estado de coisas, surge o imobilismo, caracterizado pela 

ausência de um princípio de solidariedade que ultrapasse os interesses 

particulares. Por isso, não podemos reduzir a política à mera especulação dos 

interesses privados, sendo “o espaço da política imediatamente ameaçado de 

desaparecimento, pois não há mercado que podem estabelecer o ‘valor’ do 

interesse nacional ou delimitar o espaço da solidariedade”. 397

Como se não bastasse a polarização dos debates em nível dos 

interesses particulares, estes se pulverizam. Isso faz com que o indivíduo se

394 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. cit., p. 31.
395 GUÉHENNO, Jean-Marie, op. cit., p. 31.
396 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. c it. p. 34.
397 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. c it, p. 35.
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manifeste apenas num momento de interesse para dar atendimento a uma
~ 'IQflsituaçao particular.

Assevera Jean-Marie Guéhenno:

“O debate, ao perder a dimensão de duração, 
restringindo-se a situações ao invés de se organizar 
em tomo de princípios, perde substância, e chegamos 
a chamá-lo de ‘político’ somente por abuso de 
linguagem. A partir de então, a ‘midiatização’, 
ingenuamente censurada, da vida política 
contemporânea traduz simplesmente a evolução de 
uma sociedade onde a sucessão efêmera das 
percepções, como representadas pela mídia, vem 
substituindo a consciência de um destino comum 
vivido através do tempo”. 399

As eleições obrigam o político a ser um homem-produto, um ser 

“midiático”, um produto da mídia. Isto faz com que o homem político e o 

telejomalista organizem as percepções coletivas. É mais importante a frase de 

efeito, a imagem choque do que uma longa mensagem; o encontro dos chefes 

de Estado com a imprensa é mais importante do que a discussão da reunião de 

cúpula. O homem público deve estar presente o máximo possível perante as 

telas de televisão. 400

Nesse diapasão, a “fragmentação de imagens e assuntos, 

desagregação do tempo, simplificação das percepções: ou se fala, ou não se 

fala, eis o que é mais importante e muitas vezes o único critério, pois um 

assunto do qual não se fala, não existe”. 401

398 GUfiHENNO, Jean-Marie, op. cit, p. 37.
GUEHENNO, Jean-Marie, op. cit., p. 38.

400 GUEHENNO, Jean-Marie, op. cit., p. 38.
401 GUEHENNO, Jean-Marie, op. cit., p. 39.



167

A decisão é tomada consoante a capacidade do homem político 

de “impor sua encenação na condução da decisão”. 402

Completa o autor; “De fato, o último estágio da democracia 

“midiatizada” seria atingido quando o debate político não se faz mais sobre 

decisões reais, mas sobre a percepção coletiva que um povo tem de si mesmo. 

Pode acontecer que essa percepção esteja bem longe da realidade”. 403

Conclui Guéhenno que estamos em todos os aspectos longe das 

ambições do século XVIII, ou seja, de um poder que limita o poder. A divisão do 

poder em vários pólos não gera o equilíbrio, mas a paralisia. O debate público 

iluminado pelas luzes da razão é substituído pela disputa profissional de 

interesses. 404

Os pilares da democracia liberai estão contestados. Ao invés da 

existência de uma esfera política, lugar do consenso social e de interesse geral 

existem apenas percepções dominantes, tão passageiras quanto os interesses 

que as manipulam. Por outro lado, ao invés de atores, dotados de energia 

própria, exercitando os seus direitos, existem apenas situações efêmeras, que 

se articulam para formar alianças que se mobilizam apenas para a ocasião. 405

O autor sintetiza com maestria;

“... A um só tempo atomização e homogeneização. 
Uma sociedade fragmentada ao infinito, sem memória

402 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. cit. p. 40.
403 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. cit., p. 41.
404 GUEHENNO, Jean-Marie. op. c it, p. 41.
405 GUÉHENNO, Jean-Marie. op. cit., p. 41.



e sem solidariedade, uma sociedade que só sente a 
sua unidade na sucessão de imagens dela própria 
enviadas semanalmente pela mídia. Uma sociedade 
sem cidadãos, e portanto, finalmente, uma não- 
sociedade”. 406

Tivemos a oportunidade de discutir, ao longo de nossa 

abordagem sobre a gênese e o destino do Estado-nação ao longo deste 

trabalho. Vimos que sua consolidação soterrou a prática cosmopolita 

concretamente existente sobretudo no período das civilizações helenísticas e 

romanas. Porém, durante a sua existência pudemos constatar que a 

humanidade jamais presenciou tantas atrocidades e numa escala jamais vista. 

Os conflitos bélicos do início de nosso século são eloqüentes por si só. 407

Contudo, a humanidade obteve grandes conquistas no plano 

político-participativo, tais como a conquista do sufrágio universal e a 

consolidação da democracia na grande maioria do planeta.

O advento da globalização, na medida em que enseja o fim do 

Estado-nação, coloca em risco essas conquistas.

Guéhenno destaca que o fim do Estado-nação implica o fim da

democracia:

“Para os que lamentam”, assevera o autor, *que o 
desaparecimento dos Estados-nação represente 
também o da democracia, explicaríamos que esta 
idade foi a que concentrava a violência de forma

406 GUÉHENNO, Jean-Mane. op. c it, p. 42.
407 *ANTONIO NEGRL, corrobora nosso pensamento, op. cit., p. 3, quando assevera: “Não consigo, por outro lado, esquecer a bestial 
crueldade do Estado-nação e as mil ‘guerras patrióticas7 em que os povos se massacraram. Não consigo conceber a possibilidade de 
sobrevivência do Estado-nação, na crise, a não ser como reprodução de mecanismos de exclusão, repressão e integralismo (seja quais 
forem as suas formas, religiosas ou ideológicas)”.
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extrema e temível. A época que adentramos não irá, 
sem dúvida, conhecer a violência das duas últimas 
guerras mundiais. Nenhuma nação hoje é capaz de 
mobilizar forças tão gigantescas por uma idéia. Os 
grandes massacres do século 20 tomaram-se 
possíveis pela mistura da força absoluta de um 
Estado-nação com uma “religião”, nacionalista, 
nacional-socialista, comunista, a qual dava-lhe uma 
direção”. 408

Antonio Negri afirma que hoje há uma tendência de fazer com que 

o centro do poder econômico coincida com o centro do poder político, 

destinando-se a uma “figura unitária do poder político”, a qual ele denomina

409império .

O que vamos assistir, na medida em que a globalização vai se 

desenvolvendo e o Estado-nação vai declinando, será a criação de um governo 

mundial. Esta constatação já foi objeto de análise de Marshall McLuhan e Bruce 

R. Powers:

“No próximo século, a terra terá sua consciência 
coletiva elevada da superfície da Terra para uma 
densa sinfonia eletrônica, em que todas as nações - 
se continuarem a existir como entidades separadas - 
viverão um feixe de sinestesia espontânea (...) Mais e 
mais pessoas entrarão no mercado de informações, 
perderão as suas identidades privadas nesse 
processo, mas irão emergir com capacidade para 
interagir com qualquer pessoa da face do globo. 
Referendus eletrônicos massivos e espontâneos 
atravessarão continentes. O conceito de nacionalismo 
declinará e também os governos regionais cairão, 
como conseqüência política da criação de um govemo 
mundial por satélite artificial. O satélite será usado 
como o mais importante instrumento mundial de 
propaganda na guerra pelos corações e mentes dos 
seres humanos”. 410

408 GUEHENNO, Jean-Marie, op. cit., p. 120.
409 NEGRI, Antonio, op. c it, p. 3.
410 McLUHAN, Marshal et allii, The Global Village {.Transformation in World Life and Media in the 21st Century, p. 95 e 118 
apud IANNI, Octavio, op, c it, p. 94.



Podemos inferir que a globalização poderia levar â centralização 

das decisões políticas em âmbito mundial, ou seja, um centro único que deteria 

o poder político. Isto implicaria que as decisões ocorridas em âmbito nacional, 

regional e local deveriam estar em concento com as decisões emanadas desse 

centro, visando a sua harmonização.

Nesse sentido, as decisões do poder local paulatinamente iriam 

perdendo importância, pois o que na verdade importa, num “mundo sem 

fronteiras” é aquilo que o poder centrai já definiu ou definirá.

As conseqüências nefastas desse panorama é que os cidadãos 

cada vez mais perceberiam que é estéril o debate e a tomada de decisões 

políticas no âmbito local, seja ele um país, uma província ou uma cidade. O 

centro das decisões estaria longe e os cidadãos sentiriam cada vez mais que 

sua vida está interditada no plano político-participativo.

Acabamos de falar de cidadãos. Será que haverá lugar para 

cidadãos num “mundo sem fronteiras”7

Vimos que as fronteiras tendem a serem derrubadas pela 

globalização visando possibilitar o fluxo dos capitais e, notadamente, facilitar a 

aquisição de produtos.

A partir dessa realidade, vamos constatar que, na globalização, os 

cidadãos tornaríam-se consumidores. Alain Touraine demonstra esta infeliz 

condição e suas conseqüências nefastas para a democracia:
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“A democracia foi conquistadora quando colocou suas 
esperanças na razão e no trabalho para combater os 
privilégios e tradições. Atualmente, está mais inquieta 
porque a globalização esmaga a diversidade das 
culturas e experiências pessoais e porque o cidadão 
se transforma em consumidor. Inquieta, sobretudo, 
porque está saindo de um longo período de 
dominação dos regimes totalitários ou autoritários que 
impuseram seu poder absoluto em nome de uma 
revolução popular e porque, hoje em dia, no próprio 
interior das sociedades que são protegidas do 
arbitrário, exercem-se forças que destroem a 
democracia. A opinião pública pode se transformar 
em consumo de programas e a defesa do indivíduo 
pode se degradar em particularismos, seitas ou até 
mesmo, obsessão de identidade pessoal ou coletiva. 
A separação crescente entre mundo dos objetos e 
mundo da cultura faz desaparecer o sujeito que se 
define pela produção de sentido a partir da atividade, 
pela transformação de uma situação em ação e em 
produção de si. A democracia não é a submissão do 
indivíduo ao bem comum; pelo contrário, coloca as 
instituições a serviço da liberdade e da 
responsabilidade pessoais. No entanto, temos 
dificuldade de perceber o espaço do sujeito entre as 
massas que o enquadram e ameaçam esmagá-lo: por 
um lado, as filiações sociais e culturais, por outro, o 
mercado ou os sistemas técnicos. A crise da 
modernidade vem do fato de deixarmos de nos sentir 
donos do mundo que construímos: este impõe-nos 
sua lógica, a do lucro ou a do poder, de modo que, 
para lhe oferecer resistência, devemos fazer apelo ao 
que há de menos modemo em nós e mais ligado a 
uma história e comunidade”. 411

O cidadão, no âmbito da globalização, também é visto por Octavio

lanni na condição de consumidor, conforme se infere de suas teorizações:

“De fato, é inegável a contradição entre ascetismo e 
consumismo, se pensamos no capitalismo em 
perspectiva weberiana. Ao longo da história, à medida 
que se desenvolve o capitalismo, o ascetismo parece 
declinar e o consumismo hedonista crescer. Isto 
significa que a matriz originária do capitalismo, 
sintetizada na ética protestante, na profissão como 
vocação e no ascetismo como negação do

TOUR AINE, Aiain. O que é a Democracia?, p. 178-179.4.11



hedonismo, progressivamente roiiniza-se, seculariza- 
se e dissolve-se no jogo das forças sociais presentes 
e crescentes no mercado. Assim, aos poucos, o
consumismo se constitui em outra esfera de
dinamização das ações, relações, instituições e 
organizações sociais, em escala local, nacional,
regional e mundial. No âmbito do consumismo é que 
se desenvolve a sociedade de consumo, a 
sociabilidade consumista, em que indivíduos e 
multidões imaginam que estão realizando cidadania, 
confundindo a liberdade e a igualdade de
consumidores com os direitos do cidadão” . 412

Assim, o cidadão, na qualidade de consumidor413, uma vez que 

sua vida política estaria cerceada e, paralelamente, o mundo a sua volta o 

instigaria a consumir, passaria então a ter como meta a busca da satisfação de 

suas necessidades consumistas. 414

Neste contexto, a satisfação da busca de um bem, ensejaria a 

busca de outro. O indivíduo ficaria inserido como numa roda-vida, na busca de 

consumir cada vez mais. Ele se voltaria cada vez mais para si mesmo, 

despertando um comportamento egoísta, que foi também percebido por Eric J. 

Hobsbawn ao analisar as transformações sofridas pelo mundo no final do 

“Breve Século XXo:

“A terceira transformação, em certos aspectos a mais 
perturbadora, é a desintegração de velhos padrões de 
relacionamento social humano, e com ela, aliás, a 
quebra dos elos entre as gerações, quer dizer, entre 
passado e presente. Isso ficou muito evidente nos 
países mais desenvolvidos da versão ocidental de 
capitalismo, onde predominaram os valores de um

IANNI, Octavio, op. cit., p. 125.
413 Assevera ainda Aiain Touraine, op. cit., p. 203: “Outrora, acreditava-se que era preciso sacrificar seus interesses pessoais para 
ser um bom cidadão e, ainda mais, um bom revolucionário; atualmente, devemos afirmar praticamente o contrário. A massa de apoio 
aos dominadores é constituída por aqueles cujo comportamento se reduz a uma participação passiva no consumo; somente os que são
individuados, que são sujeitos, estão em condições de opor um princípio de resistência à dominação dos sistemas”.
414 Este comportamento consumista pode impor riscos à própria democracia, conforme adverte Alain Touraine, op. cit., p. 205: 
“Neste final do século XX, nos países industrializados e ricos, o perigo principal é que a democracia se degrade em um mercado 
político no qual os consumidores procurem os produtos que lhes convenham. Tal situação não é democrática porque é dominada por 
um sistema de ofertas que se dissimulam em demandas sociais”.
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individualismo associai absoluto, tanto nas ideologias 
não oficiais, embora muitas vezes aqueles que 
defendem esses valores deplorem suas 
conseqüências sociais. Apesar disso, encontravam-se 
as mesmas tendências em outras partes, reforçadas 
pela erosão das sociedades e religiões tradicionais e 
também pela destruição, ou autodestruição, das 
sociedades do ‘socialismo real’.

Essa sociedade, formada por um conjunto de 
indivíduos egocentrados sem outra conexão entre si, 
em busca apenas da própria satisfação (o lucro, o 
prazer ou seja lá que for), estava sempre implícita na 
teoria capitalista. Desde a Era da Revolução, 
observadores de todos os matizes ideológicos 
previram a conseqüente desintegração dos velhos 
laços sociais na prática e acompanharam seu 
desenvolvimento. É conhecido o eloqüente tributo do 
Manifesto Comunista ao papel revolucionário do 
capitalismo (‘A burguesia [...] despedaçou 
impiedosamente os diversos laços feudais que 
ligavam o homem ao homem além do puro interesse
„ _ '  „ i \m 415propno.).

E, nesse turbilhão consumista, o indivíduo esqueceria a sua 

condição de cidadão, ou seja, de participar da vida pública. Toma-se um mero 

súdito, passivo e conformado com esta realidade.

Com um certo gosto de cinzas na boca assistiríamos, na medida 

em que a globalização iria se desenvolvendo, com a crescente apatia política 

que ela geraria, a morte da política, bem como da democracia, a qual Touraine 

também vislumbrou:

“Hoje em dia, está desfeito o equilíbrio frágil entre 
Estado, sociedade política e sociedade civil. A 
globalização dos mercados, a construção européia e 
o longo período de guerra fria retiraram do sistema 
político sua capacidade de decisão, enquanto o 
Estado toma-se a cabeça de um corpo da batalha 
econômica, científica, militar e política que defende os

415 HOBSBAWN, Enc J. A Era dos Extremos, p. 24-25.



interesses nacionais em um cenário internacional 
cada vez mais competitivo e perigoso.

Nessas condições, surgem dois riscos: o primeiro tem 
a ver com a desagregação da sociedade política e da 
sociedade civil, reduzidas ambas ao estado de 
mercados. A população pode renunciar aos encargos 
da cidadania e contentar-se com os prazeres do 
consumo de massa, pedindo ao Estado para servir de 
policial benevolente que distribuiria socorros aos 
excluídos da mudança econômica e garantiria a 
segurança das pessoas de bem. O segundo é o 
contrário: a sociedade pode se fechar sobre si 
mesma, transformando-se em comunidade e exigir a 
formação de um Estado comunitário, como é possível 
ver no Afeganistão, quanto na Sérvia ou Croácia. Nos 
dois casos, a democracia desaparece. No primeiro, 
lentamente, na medida em que seu desaparecimento 
é simulado pela sensibilidade dos decididores às 
reações da opinião; no segundo, de forma brutal, 
porque o Estado comunitário define-se pela 
supressão do sistema político e pela busca de uma 
homogeneidade cultural e política que rejeita os 
direitos das minorias e a própria idéia de cidadania. 
Da mesma fornia que devemos apoiar a consciência 
nacional que exige a construção de um Estado 
nacional democrático, assim também devemos 
condenar os Estados comunitários. É fácil admitir o 
direito dos sérvios e croatas a disporem de si 
mesmos, a se separarem da Federação Iugoslava em 
decomposição e a criarem um Estado nacional, mas 
com a condição de que esse Estado reconheça os 
direitos fundamentais dos cidadãos e, em particular, 
os direitos das minorias”. 416

A partir das teorizações de Alain Touraine, poderíamos inferir, 

levando-se em consideração os riscos que a democracia e a política estariam 

correndo, que ficaria seriamente comprometida a atuação dos indivíduos no 

processo de formação do direito, uma vez que o locus institucional da criação 

das leis é o parlamento.

416 TOURAINE, Alain. op. cit., p. 265-266.
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Aventando-se a hipótese da centralização do poder no âmbito da 

globalização, como acabamos de ver com as teorizações de McLuhan, haveria 

a tendência de que cada vez mais o direito produzido em nível local (seja ele 

um país, um estado-membro ou uma cidade) tivesse menos importância, pois 

ele deveria estar em consonância com o direito emanado desse centro, 

colimando a sua harmonização. Assim, a participação dos indivíduos no 

processo de criação do direito ficaria seriamente comprometida.

Com isso, haveria grandes perdas para a sociedade, consoante

se infere das lições de José Eduardo Faria:

"... como o desenvolvimento do Estado nacional 
sempre esteve estreitamente vinculado à 
conformação da ‘cultura cívica’, seu enfraquecimento 
também acarreta importantes conseqüências nessa 
matéria. Codificando a linguagem e o direito, 
homogeneizando procedimentos burocráticos e 
educação escolar, o Estado nacional assegura formas 
comuns de percepção e raciocínio, ou seja, o 
conjunto de expectativas e crenças compartilhadas 
pelos cidadãos quanto aos poderes públicos, quanto à 
própria sociedade em que vivem e quanto ao catálogo 
de direitos e deveres que cada um acredita ser seu. 
‘Diante deste poder de totalização simbólica 
encarnado pelo Estado’, pergunta Lechner, ‘por acaso 
estamos tomando consciência do que significa a atual 
redefinição da política para a existência de um marco 
de referência compartilhado por toda a sociedade?’ 
Ele responde esta indagação afirmando que a lógica 
utilitarista e anti-estatista da globalização econômica 
despreza por completo ‘a criação política das 
estruturas comunicativas e das normas éticas em que 
se inserem os processos sociais’. 417

Em resumo, a partir das teorizações anteriormente vistas, na 

globalização, o indivíduo viveria num mundo sem fronteiras, onde não haveria 

discriminação em relação à origem dos indivíduos, onde todos seriam vistos
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como iguais, buscando a satisfação de suas necessidades próprias, cujo ideal 

seria o consumo e que geraria um mero súdito apático no que tange ao âmbito 

político-participativo.

Esta condição não nos é estranha. Temos uma sensação de déjà 

vue. Sua similitude nos é familiar a partir de nossas teorizações a respeito do 

cosmopolitismo dos estóicos.

Isso nos permitiria indicar a possibilidade de aprofundamento de 

estudos e pesquisas acadêmico-científicas, no sentido de desvelar a presença 

de relações entre o cosmopolitismo e a globalização.

Assim, teríamos cumprido nosso escopo de utilizar o 

cosmopolitismo dos estóicos como mecanismo para que se possa pensar que 

um mundo sem fronteiras poderia gerar apatia política e, portanto, colocar em 

risco a democracia e a política, sem com isso dizer que a idéia dos estóicos é a 

mesma existente na globalização, consoante já ressaltamos na introdução.

417 FARIA-, José Eduardo. Direito e Globalização Econômica, p. 142.
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CONCLUSÃO

Como visto, nosso objetivo foi apresentar o cosmopolitismo dos 

estóicos, tendo como referencial as civilizações helenística e romana, para 

servir como um instrumento teórico para colaborar na análise e avaliação de 

alguns aspectos da globalização na contemporaneidade.

Para alcançar tal objetivo, buscamos indicar: no capítulo I, a partir 

da experiência helénica, a importância da participação do indivíduo na esfera 

política, consubstanciada nos limites da pólis. No capítulo II, observamos a 

influência do estoicismo nas civilizações helenística e romana, notadamente no 

que pertine à idéia de mundo sem fronteiras e à apatia que ela despertava no 

âmbito político. No capítulo III, tivemos oportunidade de analisar a influência do 

estoicismo em duas experiências: o cristianismo primitivo, no tocante à apatia 

dos cristãos a tudo aquilo que se relacionava ao Estado e as pretensões da 

Igreja Católica de criar um Estado universal que contivesse toda a cristandade 

(cosmopolitismo). No capítulo IV, apresentamos algumas teorizações que 

legitimavam o poder absoluto dos monarcas (o conceito de soberania de Jean 

Bodin e a Escola Clássica do Direito Natural, com Thomas Hobbes), as quais 

apontavam para a questão da delimitação do poder político, peculiaridade que 

se contrapõe à idéia de cosmopolitismo. Por derradeiro, no capítulo V, 

demonstramos a consolidação da delimitação territorial do poder político com o 

surgimento do Estado-nação e as radicalizações do nacionalismo, 

especialmente na Europa do século XIX; vimos também algumas manifestações



cosmopolitas; observamos o aumento substanciai da participação política com 

repercussões relevantes no quadro institucional do Estado. Constatamos o 

exacerbamento do nacionalismo e sua contribuição decisiva como um dos 

fatores determinantes dos conflitos bélicos mundiais. Evidenciamos também, 

como uma das conseqüências do fim da Guerra Fria, a eliminação, quase que 

total, das rivalidades e conflitos engendrados pelo nacionalismo. Vimos o 

surgimento de uma nova proposta cosmopolita (a globalização), decorrente da 

relativização dos limites das fronteiras nacionais (elemento constitutivo da idéia 

de Estado-nação), como resultado da transnacionaiização da economia mundial 

a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, notadamente, com o final da Guerra 

Fria. A globalização foi apresentada como um fenômeno onde se pode 

vislumbrar o distanciamento dos centros decisórios, de enfraquecimento do 

poder local e de comprometimento dos níveis jurídico-políticos da participação. 

A partir de tais evidências, no âmbito da Idade Contemporânea, constatamos as 

tensões e transformações entre participação política/delimitação territorial e 

apatia política/mundo sem fronteiras. A pesquisa procurou indicar, a partir de 

tais tensões/transformações, a plausibilidade da utilização das idéias do 

cosmopolitismo estóico como instrumento para tomar inteligível e possibilitar a 

análise de alguns elementos da globalização no que se refere à participação 

política.

O esforço que empregamos, bem o sabemos, está permeado de 

ausências e com limites muito estreitos. Trata-se de uma opção consciente. 

Sabemos que seria uma missão superior às fixadas para uma dissertação 

querer ligar dois fenômenos históricos distanciados por mais de dois milênios.
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Poderíamos ter optado, o que metodologicamente seria menos 

arriscado, por uma abordagem sincrônica de ambos os fenômenos, analisando- 

os atemporalmente. Entretanto, em vista da busca de outros sentidos desses 

fenômenos não presentes em sua espacialidade atemporal, optamos por uma 

abordagem diacrônica, assumindo a falibilidade metodológica desse 

empreendimento.

As perdas metodológicas, de alguma forma, pareceram-nos 

compensadas pelas indicações decorrentes de uma abordagem histórica, a qual 

foi capaz de salientar, com mais riqueza e bofismo, as possíveis 

conseqüências negativas no âmbito político-participativo da globalização, sem 

negar a eventual presença de fatores positivos.

Atendendo à natureza de uma dissertação, não mais objetivamos 

do que indicar a possibilidade de aprofundamento de estudos e pesquisas 

acadêmico-científicas, no sentido de desvelar a presença de relações entre o 

cosmopolitismo e a globalização.

E é esse funesto quadro, que poderá se manifestar no plano 

político-participativo com a globalização, que o presente trabalho visa alertar, 

levando o leitor a refletir sobre o caráter cíclico dos equívocos do passado 

cometidos pela humanidade, cujas conseqüências seriam extremamente 

nefastas para o seu destino. Não queremos com isso transportar para o 

presente uma realidade do passado. Cuida-se, como já mencionado, de utilizar 

este como um instrumento de reflexão daquele. Mas, se tais ocorrências 

negativas se concretizarem, o homem poderia ser comparado com o aprendiz
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da balada imortal de que nos falou Couture, “que sabia provocar tempestades, 

porém não sabia como contê-las”. 418 Poderíamos usar também as palavras do 

aprendiz de feiticeiro de Goethe: “Die ich rief die Geister, werd’ich nun nicht 

los” 419

COUTURE, Eduardo. Os Mandamentos do Advogado, p. 42.
419 9“Os espíritos que eu chamei, destes não me livro mais”.
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