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Resumo

Atualmente, nao e ut6pico pensar na estruturayao de organizayoes similares a
Uniao Europeia em outras partes do mundo. Estas organizayoes poderiam formar
uma ponte para 0 desenvolver-se de uma democracia cosmopolita e de um
sistema cosrnopolita global, onde a UE pode ser urn importante exemplo a seguir
e melhorar. 0 Estado, apos 0 fim da Segunda Guerra Mundial, vern sendo posto
em discussao em relayao ao seu papel no cenario internacional atual. Para
compreender melhor estas discussoes. 0 trabalho faz uma analise profunda sobre
a formac;:ao do Estado modemo. Retrata 0 Estado absolutista. centralizado, belico,
com a total idade do poder nas maos do monarca. Retrata 0 aparecimento do
conceito de "na«ao". Enfim, analisa 0 Estado-nayao ate mastrar suas mudanyas,
principal mente. neste ultimo quartel de seculo e propoe passive is saluyoes para
que ele continue sendo 0 ator principal das Relayoes Internacionais. E neste
contexto que 0 presente trabalho apresenta a proposta da "Terceira Via" de
Giddens. Basicamente, Giddens afirma que 0 Estado deve adequar-se a nova
ordem mundial, propondo parcerias com a sociedade civil organizada, tambem
chamada de Terceiro Setor, com as empresas privadas e com os demais atores
internacionais. Pensar em um Estado com uma perspectiva cosmopolita significa
pensar em uma cidadania nao rnais ligada a identidade nacional, mas ligada a
valores universais. Cidadaos com va[ores universais, que ao mesmo tempo
respeitem as mais variadas culturas, podem proporcionar uma paz permanente
entre os Estados. Kant, acreditando que os homens tem na propria natureza a
guerra, propoe uma "federac;:ao de pav~s", baseada em um direito cosmopolftico,
diferente do direito internacional, pois busca. em sua essencia, um direito da
humanidade como um todo. 0 cosmopolitismo e vital em uma sociedade
multicultural que se encontra em um constante processo de globalizac;:ao. 0
modelo cosrnopolita pensa e precisa de uma democracia global, onde todos os
cidadaos possam ter presenya politica nos assuntos internacionais, paralela e
independentemente de seus governos. 0 cosmopolitismo e representado por
Estados, mas tambem por povos. Ele busca rever 0 papel do Estado,
estabelecendo formas de governanc;:a local, regional, internacional e cosmopolita,
com instituic;:6es transnacionais de ac;:aopolilica interligadas.
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Resume

Currently, he is not utopian to think about the structuretion of similar organizations
to the Europeia Union in other parts of the world, These organizations could form
joined bridge to develop it of ballot box cosmopolitan democracy and global a
cosmopolitan system, where the UE can be an important example to follow and to
improve. The State. after the end of the Second World War I, comes being rank in
quarrel in relation to its paper in the current international scene. To understand
these quarrels better, the work makes a deep analysis on the formation of the
modern State. It portraies the State absolutist, centered, warlike with the totality of
the power in the hands of the monarch. It portraies the appearance of the concept
of "nation" At last, it analyzes the State-nation until showing its changes, mainly,
in this last quarter of century and considers possible solutions so that it continues
being the principal actor of the international Relations. It is in this context that the
present work presents the proposal of the "Terceira Via" (Third Way) of Giddens.
Basically, Giddens affirms that the State must adjust it the new world-wide order,
considering partnerships with I organized civil society; also called Third Sector,
with the private e and the too much international actors. To think about one. State
with a cosmopolitan perspective means to think about a citizenship not on to
the identity national, but on the universal values. Citizens with universal values,
that at the same time respect the varied cultures, can provide a permanent peace
between the Slates. Kant, believing that the men have in the proper one, nature
the war. considers a "federation of people", based in a cosmopolitan, different right
of the international law. therefore he search. in its essence, a right of the humanity
as a whole. The cosmopolitan is vital in a multicultural society that if finds in one
constant process of globalization. the cosmopolitan model thinks and needs a
global democracy, where all the citizens can read presence politics in the
international subjects, parallel independenlly of its governments. The cosmopolitan
is represented by States; but also for peoples, It it search to review the paper of
the State establishing forms of local, regional, international and cosmopolitan
Governational, with transnational institutions of linked action politics. "
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Resunme

Actualmente, no es utopico pensar en una estructuracion de organizaciones
similares a la Union Europea en otras partes del mundo. Estas organizaciones
podrfan formar una puente para el desarrollarse de una democracia cosmopolita y
de un sistema cosmopolita global, d6nde la UE puede ser un importante ejemplo
para seguirse y mejorar. EI Estado, despues del fin de la Segunda Guerra Mundial,
ha side puesto en discussi6n en relaci6n al el papel en el cenario internacional
actual. Para mejor compreender estas discussiones, el trabajo traz una analisis
profonda sobre la formaci6n del Estado moderno. Enseiia el Estado absolutista,
centralizado, belico, con una tolalidad de poder en las manos del rey. Enseiia el
surgimiento del concepto de ~naci6n". Par fin, analisa el Estado~nacion hasta
mostrar sus cam bios, principalmente, en este ultimo cuarto de siglo y propane
posibles soluciones para que el siga slendo el actor principal de las Relaciones
Internacionales. Es en este contexto que el presente trabaja presenta la propuesta
de 'Terceira Via" de Giddens. Basicamente. Giddens firma que el Estado debe
adequarse a la nueva orden mundial, propongando compaiieros can la sociedad
civil organizada, tambien lIamada de tercero sector, con las empresas privadas y
con los mas actores internacionales. Pensar en un Estado can una vision
cosmopolita significa pensar en una ciudadania no mas ligada a una identidad
nacional. pero ligada al valores universales. Ciudadanos can valores universales,
que al mismo liempo respectan las mas variadas culturas. pueden proporcionar
una paz permanente entre los Estados. Kant, creendo que los hombres tienen en
la propia naturaleza la guerra, propone una "federaci6n de pueblos", con base en
un derecho cosmopolitico, alreves del derecho internacional, pues busca, un
derecho dela humanidad como un todo. EI cosmopolilismo es vital en una
sociedad multicultural que encuentrase en un constante proceso de globalizacion.
EI modelo cosmopolita piensa y necesita de una democracia global, donde lodos
los ciudadanos puedan tener su presencia politica en los asuntos interna cion ales,
para lela e indipendentemente de sus gobiernos. EI cosmopolitismo es presentado
por Estados, pero tambi"n por pueblos. EI busea rever el papel det Estado,
estabeleciendo maneras de gobierno local, regional, internacional y cosmopolita,
con instituiciones transnacionales de acci6n politica interligadas.
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INTRODU«AO

Os Estados, no mundo de hoje, estao interligados e dependentes uns dos

Quiros. Espera-se que as relac;:6es econ6micas de tracas de mercadorias entre as

paises possam tornar-se tambem relac;:6es polfticas e culturais. 0 cosmo politi sma,

vista como uma tentativa de estruturaC;:8o de niveis distintos de governanc;:a (local,

nacional, regional, internacional e cosmopolita), esla cada vez mais se

desenvolvendo no cenario internacional atual, englobando lodos as atores deste

cenario, os quais, seguindo a exemplo da Uniao Europeia, tem a possibilidade e, do

meu ponto de vista, a necessidade de formar instituicy6es transnacionais de can::'lter

politico interligadas entre elas.

o Estado, na visao cosmopolita, e considerado 0 principal ator, mas ele

precisa se moldar as necessidades da "sociedade global", como a define Ianni. Neste

trabalho e apresentada, entre outras ideias, a pro posta de uTerceira Via" de Giddens,

que propoe mudan~as com as quais 0 Estado pode se tornar mais eficaz e uti I na

dimensao inlernacional. Ele e 0 maior alor das rela<;oes internacionais, mas 0

Estado~na<;ao esta se !ornando arcaico e precisa ser renovado.

o cosmopolitismo, alem da estrutura<;ao de organiza<;oes transnacionais de

a<;ao politica e da reforma do Estado, baseia~se tam bern em uma democracia global,

que tenha a capacidade de instituir valores morais universais e que, ao mesmo

tempo, possa permitir 0 respeito das diferentes culturas.

Um mundo cosmopolita, com uma democracia global, tern entre suas

vantagens proporcionar uma diminui~ao, ou ate 0 fim, de conflitos internacionais.

Kant, na tentativa de explicar como alcan9ar uma "paz perpetua", propoe a forma<;ao

de uma confedera9ao de povos guiada por leis internacionais, com a presen<;a de um

direito cosmo politico, que, diferentemente do direito internacional, busca ser urn

dire ito da humanidade como urn todo.

o cosmopolitismo e a democracia global sao lemas atuais, importantes de

serem discutidos, pois um mundo em constante processo de globaliza<;ao demanda

solu~6es locais e ao mesmo tempo globais. Esle estudo !eorico apresenta ideias de



varios autores para refletir sobre a estruturac;:ao da nova ordem global. Analisa a

realidade e mostra a necessidade de mudan9as, principalmente no aparato estatal.

Este trabalho comec;:a com uma importante pesquisa sobre a formac;:ao do

Estado modemo. Esta pesquisa e de fundamental importancia, pais e necessaria

para compreender como se constituiu a atual Estado-nac;:ao e para entender que ele

esta se tornando incompativel com a atual realidade internacional.

o trabalho prossegue tralando a relac;:ao entre as mudanc;as estrulurais do

Estado-nac;ao e a globalizay8o entendida como urn processo de interdependemcia

economica, capaz de transformar 0 tempo e 0 espac;:o em nossas vidas. Eventos

distantes afetam as individuos de forma imediata e direla. Denlro desta realidade,

este estudo teorico, analisa a proposta de "Terceira Via" de Giddens, enfatizando a

importancia da sociedade civil organizada, lambem cham ada de terceiro setor, na

reforma do Estado.

o ultimo capitulo apresenta, no seu comeyo, a necessidade de mudar 0

conceito atual de cidadania. Como afirma Vieira, este conceito, em urn mundo

cosmopolita, nao pode ser vinculado a nacionalidade. 0 cosmopolitismo, atraves da

importancia de valores universais. pode significar 0 fim au uma drastica diminui9aO

dos conflitos internacionais. No final do capitulo e retratada a visao cosmo pol ita e a

necessidade de uma democracia global como base do proprio cosmo politis mo.



CAPiTULO 1 - A FORMAc;:Ao DO EST ADO MODERNO

o Estado maderno e urn sistema de governo que aparece na passagem da

Idade Media a Idade Contemporanea, E de fundamental importancia entender a

forma<;ao do Estado mademo desde seus primordios, para compreender as

mudan<;as que, atualmente, estao acontecendo denlro dele. Urn mundo cosmopolita

nao pade conceber 0 Estado como foi concebido no passado. Hoje se precisa de urn

Estado que se malde em rela<;ao as exigencias globais. Oesde 0 Estado absolutista

ate 0 Estado-na9ao, esle sistema de governo vern sofrendo modifica90es. Para

pensar em uma sociedade cosmopolita e importante entender como se formou 0

Estado madema, individuando suas fathas em relayao as necessidades do presente,

para muda-Io de acordo com as mudanc;as no mundo de hoje.

1.1 - 0 EST ADO ABSOlUTISTA NO OCIDENTE

Nos seculos XIV e XV a Europa entra numa crise social e econ6mica que

moslra os limites do modo de produc;ao feudal no final da Idade Media. Anderson

argumenta que, durante 0 seculo XVI, 0 Estado absolutista emergiu no Ocidente na

Franc;a, Inglaterra e Espanha. Estas novas monarquias absolutistas representam

uma ruptura com a soberania piramidal caracteristica da Idade Media. Segundo

Engels, a natureza historica destas monarquias e 0 produto de um equillbrio de

classe entre a antiga nobreza feudal e a nova burguesia. Este equilibria se manteve

nos seculos XVII e XVIII (ANDERSON, 1995, p. 15).

Anderson define 0 Eslado absolutista como urn sistema de governo onde 0

poder e absoluto, ou seja, encontra-se na sua totalidade nas maos do govern ante. 0

sistema absolutista introduziu os exercitos regulares, uma burocracia permanente, 0

sistema tributario nacional, a codificagao do dire ito e os prim6rdios de um mercado

unificado. 0 absolutismo era urn aparelho de dominagao feudal recolocado e

reforgado, com 0 objetivo de dominar as massas camponesas como ja acontecia na

Idade Media. Segundo a maio ria dos historiadores marxistas a cia sse dominante



continuou a mesma. Porem. a forma de poder mudou; produc;ao e traca de

mercadorias movimentou nobreza e burguesia comec;ando a forrnar as bases do

capitalismo (ANDERSON, 1995, p. 17).

A monarquia absoluta pode ser definida como urna forma de explorac;ao

feudal. no periodo de desenvolvimento de uma economia mercantil. Mas a

transformac;ao hist6rica derivada do absolutisrno e significativa. Mudanc;a ocarrida na

estrutura do Estado aristocratico e na prapriedade feudal, produzindo a criac;ao e a

formac;ao do absolulismo. Com a vinda do "Irabalho livre" e do "contrato sa1arial", 0

poder dos senhores feudais dirninuiu e a resultado foi urn desiocamento da coerc;ao

politico-legal em direc;ao de uma cupula centralizada e militarizada, a Estado

absolutista. Esta cupula. concentrada no nive] ~nacionar, tornou-se urn aparelho de

poder real, cuja func;ao polilica principal era deixar as massas carnponesas e

plebeias na base da hierarquia social. "Com a reorganizac;ao de todo 0 sistema

politico feudal, a propriedade de terra tendia a ser menos condicional, a medida que

a soberania tornava-se correspondenternente rnais absoluta" (ANDERSON, 1995, p.

20).

A aristocracia perdeu, com 0 advento do Estado absolutista, direitos politicos

de represenla,:(ao. Porem, os aristocraias tiveram vantagens econ6micas na

propriedade. 0 efeito dessa mudanc;a na nobreza roi a maquina de Estado e a ordem

juridica do absolutismo, cuja coordenac;ao facilitaria 0 contrale do campesinato por

parte da arisiocracia. Segundo Reale, "forma-se uma nobreza nova, de espirito

palaciano subserviente e venal, despreocupada com 0 destino da patria, mas

preocupada com as combina,:(oes de bastidores e os segredos de alcova, girando

inconsciente em torno das prediletas do rei" (REALE, 1983, p. 208).

Segundo Anderson, as Estados monarquicos renascentistas foram, acima de

tudo, instrumentos de contrale dos camponeses par parte da nobreza. Ao mesmo

tempo, porem, surgia ao lado da aristocracia, urn segundo antagonista, a burguesia

mercantil (ANDERSON, 1995, p. 20).



Segundo Reale triunfa a ecanamia de aquisir;;:aa, cuja unica abjetivo e

incrementar as fantes produtivas de riqueza. A especular;;:ao domina a econamia

(REALE, 1983, p. 207). Reale afirma que:

Bern analisadas as coisas. e facil perceber que 0 afinalismo etico, ja dominanle
na arte renascentista, agora invade 0 selor economico: depois de arte peJa
arte. vem a economia pela economia. 0 crllerio do maior rendimento, islo e. a
especula~ao. domina a economia. 0 enorme afluxo de metais preciosos nos
mercados europeus ap6s a descoberta das minas americanas; as primeiras
grandes concentra~6es manufatureiras que sao 0 preludio da era da Maquina;
a protey03o do poder publico ate ao ponto de fixar 0 maximo legal do salario.
quando nao 0 trabalho for~ado: tudo favorece 0 enriquecimento rapido dos
banqueiros. 0 predominio do capital mobilia rio sobre os bens imoveis e. por
conseguinte. a constitui~ao de urn sistema economico de vida que delineia.
desde 0 inicio. a trajetoria alarmante das crises peri6dicas. As muta~6es
economicas refundem os quadros da sociedade gentilicia primiliva.
Enfraquecidas nas lutas de religiao, arrancadas dos redutos feudais pela for~a
dos exercilos reals subvencionados pelos burgueses ricos, muitas familias
nobres eedem 0 lugar aos mercantes e banqueiros (REALE. 1983. p. 207-208).

o periada de 1450 ate 1500, ande surgem os prodromas das monarquias

absalutistas no Ocidente, fai quando se superou a langa crise da econamia feudal,

atraves de uma recambinar;;:aa de fatares de produr;;:ao onde os avanr;;:as tecnicas

especificamente urbanas desempenhavam a papel principal. Par volta de 1470, a

grande depressao agraria fai finalmente surlada, na Inglaterra e na Franc;a. Nesta

epaca acarreu uma simultanea restaurac;ao da autaridade e da unidade paliticas,

num pais apos outro. As primeiras "novas" manarquias ergueram-se praticamente aa

mesma tempo. Isso acanteceu durante os reinadas de Henrique XVII, na Inglaterra,

Luis XI, na Franr;;:a, Fernando e Isabel na Espanha, e Maximiliano, na Austria.

No Ocidente, 0 Estado absolutista fai influenciado pelo reagrupamento feudal

contra 0 campesinato, apos a abo1ir;;:aoda servidao; tambem leve influencia de uma

burguesia urbana que apos uma serie de avanr;;:as tecnicos e comerciais, evoluia em

direr;;:ao de manufaturas pre-industriais numa escala cansideravel. Reale escreve que

as manufaturas tem urn grande retorno em dinheiro para a burguesia. Este retorno e
o unica abjetlva do comercio, a unica maneira de aumntar a poder de um Estado. Por

causa disso, sempre segundo ele, surgem varias regulamentac;oes da vida produtiva,

forlalecenda um capitalismo comercial ainda jovem e obrigado a se contentar apenas



com os rnercados internos de cad a reino (REALE, 1983, p. 210). No Estado

absolutista ocidental a inquietayao da rnassa carnponesa se conjugou com a pressao

do capital mercantil ou rnanufatureiro. ou seja, com 0 fim da servidao existe uma

nova relayao entre campesinato e burguesia.

Em sua obra Anderson escreve que ha, em termos juridicos, neste period 0, a

reflorescimento do direito romano, 0 qual correspondeu ambiguamente as

necessidades de ambas as classes sociais, que moldaram as estruturas do Estado

absolutista no Ocidente. No final da Idade Media, tad as as paises da Europa

ocidental tinham adotado 0 direito romano. Porem. a "assimilayao" decisiva do direito

romano aconteceria na epoca do Renascimento, em paralel0 com advento do

absolutismo. Anderson aponla algumas raz6es historicas sobre a porque do seu

profundo impacto: do ponlo de vista economico, 0 usa do direito civil classico foi

fundamental para a expansao do livre capital na cidade e no campo, pois 0 direito

civil romano tinha a propriedade privada absoluta e incondicional como urn de seus

princfpios. 0 ressurgimento pleno da ideia de propriedade privada absoluta da terra

foi urn produto do inicio da epoca moderna. Foi quando a produyao e a troca de

mercadorias atingiram niveis globais, tanto na agricultura como nas manufaturas,

igual ou maior que na Antiguidade, que os conceitos juridicos criados para codifica-

los ganhararn influemcia outra vez. A maxima superficies solo cedit, propriedade

unica e incondicional da terra, tornou-se entao. pela segunda vez, urn principios

operacional na propriedade agraria (nao de forma dominante). devido a difusao das

relay6es mercantis no campo. que iria definir a long a transiyao do feudalismo ao

capilalismo no Ocidenle (ANDERSON, 1995, p. 23-25).

Nas cidades desenvolvera-se urn direito camercial relativamente avanyado,

junto a um consideravel dinamismo na treca de mercadorias. 0 direito romano era

perfeito para ser usado na pratica mercantil, nao apenas por causa de suas bem

definidas nOy6es de propriedade absoluta, mas tambem pelas suas tradiy6es de

equidade, pelos seus criterios racionais de prova e pela enfase dada a uma

magistratura profissional. Estas eram vantagens que os tribuna is consuetudinarios

normalmente nao ofereciam. A assimila.yao do direito romano na Europa do



Renascimento foi, assim, um indicia da difusao das relac;;oes capitalistas nas cidades

e no campo. Economicamente, 0 direlto romano correspondia aos interesses vitais

da burguesia comercial e manufatureira.

Politicamente. 0 direito romano respondia as exigencias constitucionais dos

Estados feudais reorganizados da epoca. Na Europa, 0 motivo principal que levou a

adoc;;c3oda jurisprudencia romana esta na crescente centralizac;;ao de poder dos

governos monarquicos. Anderson cita a famosa maxima de Ulpiano, quod principi

placuit legis habet vicem, "a vontade do principe tern forya de lei", afirrnando que esta

maxima tornou-se urn ideal constitucional nas monarquias do Renascimento, em

todD 0 Ocidente (ANDERSON, 1995, p. 27). Segundo Reale, 0 Estado absolutista

tern a funyao de regular a economia e criar riquezas sob a tutela exc1usiva do

monarca. Com 0 objetivo de mostrar que 0 Estado comeya a ser visto como

patrim6nio total do principe, ele cita uma famosa frase de Luis XIV: "Tudo que se

en contra em nossos Estados nos pertence" (REALE, 1983, p. 211).

o direito romano era a mais poderosa arma intelectual para alcanyar a

integrac;;ao territorial e 0 centralismo administrativo dos Estados absolutistas. De

conseqOencia. a unica monarquia medieval que alcanyou completa emancipayao de

quaisquer restri<;oes representativas au corporativas fai a papado. primeiro sistema

politica da Europa feudal a utilizar a jurisprudencia romana em larga escala ( XVII e

XVIII ).

Os burocratas semiprofissianais versados no direito romana canstituiram-se

nos principais funcionarios executivos dos novas Estados monarquicos. As

manarquias absolutistas contaram com juristas especializados para prover as suas

maquinas administrativas. Este corpo internacional de juristas romanizou os sistemas

juridicos da Europa Ocidental na Renascenc;;a.

o absolutismo, enquanto aparelho de Estado reorganizado de dominayao da

nobreza, foi 0 principal arquiteto da assimilayao do direito romano na Europa. 0

acrescimo em racionalidade formal dos sistemas juridicos dos primordios da Europa

moderna fai preponderantemente obra do absolutismo aristacratico.



o efeito maior, produto da modernizac;;ao jurfdica, foi, portanto, 0 reforc;;o da

dominaC;;<3oda classe feudal tradicional. 0 paradoxo aparente de tal fen6meno

mostrou-se em toda a estrutura das monarquias absolutistas, as vezes, ao inves de

modernas, de certa forma arcaicas, Este arcaismo aparece a partir de uma analise

de certas inovac;;oes institucionais como exercito, burocracia, tributac;;ao, comercio, e

diplomacia,

Tem-se salientado que 0 Estado absolutista foi 0 pioneiro do exercito

profissional, que, com a revoluyao militar introduzida em fins do seculo XVI e no

seculo XVII por Mauricio de Orange, Gustavo Adolfo e Wallenstein, cresceu

enormemente em volume. Todavia, a forma e a funy<3o dessas tropas eram

diferentes daquelas que depois se tornariam caracteristicas do Estado burgues

moderno. Normalmente, nao eram um exercito nacional formado por recrutas, mas

uma massa heterogenea na qual os mercenarios estrangeiros desempenhavam 0

papel central. A razao mais clara para 0 fenomeno mercenario foi a recusa da

nobreza em armar os seus proprios camponeses em larga escala.

A guerra era possivelmente 0 mais racional e rapido modo de expansao de

extrayao de excedentes ao alcance de qualquer cia sse dominante sobre 0

feudalismo. Com 0 fim do proprio feudalismo e a vinda do Estado esta realidade

sofre uma mudanya. 0 meio normal da competiyao intercapitalista e economico, e

sua estrutura e tipicamente aditiva ambas as partes rivais podem, de forma

desigual, prosperar ao longo de uma unica confrontaC;;<3o, pois a produy<3o de

mercadorias manufaturadas e intrinsecamente ilimitada.

o meio tfpico da rivalidade interfeudal. ao contrario, era militar e sua estrutura

era sempre, potencialmente, a do conflito de soma-zero do campo de batalha,

atraves do qual ganhava-se ou perdia-se quantidades fixas de terras. A cia sse

dominante feudal era, portanto, essencialmente movel. por que, como a quantidade

de terras determinava 0 tamanho do poder de um determinado nobre, esta classe

dominante precisava transferir a sua residemcia de uma ponta a outra do continente,

pOis sempre estava tentando conquistar territorios.



A ciasse dominante capitalista era diferente, pois 0 proprio capital e

internacionalmenle movel, permitindo, desse modo, aos seus detentores fixarem·se

nurn plano nacional a terra nacionalmente imovel, ao contrario do capital. Os nobres

precisavam viajar para tomar posse de novas terras, os detentores de capital nao

precisavam deslocar·se para comercializar suas mercadorias internacionalrnente.

A sina dos govern antes neste periodo era a guerra. Maquiavel, analisando a

Europa do seculo XVI. afirma que 0 principe deveria se preocupar constantemente

com a guerra, pois ela representaria a grande arte dos governantes. Segundo ele,

um exercito poderoso e fiel ao governante era sin6nimo de urn Estado forte

(MAQUIAVEL. 2000, p. 41)

Os Estados absolul;stas refletiam esla racional;dade arcaica na sua rnais

intima estrutura. Eram rnaquinas construidas predominantemente para 0 campo de

batalha. Em meados do seculo XVII, as despesas anuais dos principados do

continente, da Suecia ao Piemonte, eram dedicadas a preparac;:ao ou a conduc;:ao da

guerra, agora infinitamente ma;s custosa que na Renascenc;:a. Esta caracteristica do

Estado nao corresponde a racionalidade capitalista: representa uma reminiscencia

formidavel das func;:6es medievais da guerra. A virtual permanencia do conflito

arm ado internacional e uma das marcas registradas do clima geral do absolutismo. A

paz era uma excec;:ao.

o sistema fiscal e burocratico civil caracteristico do Estado absolutista era

tratado como propriedade vendavel a individuos privados. Assim, 0 modo

predorninante de integrac;:ao da nobreza feudal ao Estado absolutista ocidental

assumiu a forma de aquisiyao de "cargos". Aquele que adquirisse, por via privada,

uma posic;:ao no aparelho publico estatal poderia recuperar 0 dinheiro gasto atraves

dos privilegios e da corrupc;:ao. 0 sistema nasceu no seculo XVI e tornou-se urn

esteio financeiro fundamental dos Estados absolutistas durante 0 seculo XVII. A

expansao da venda de cargos foi, naturalrnente, urn dos subprodutos rnais

surpreendentes da crescente monetarizayao das prirneiras econornias modernas e

da ascensao relativa no seio destas, da burguesia mercantil e rnanufatureira. Mesmo



com a propria integrac;:ao desta no aparelho de Estado, atraves da aquisi<;:ao privada

de posi<;:oes publicas, a nobreza ainda representava 0 to po da hierarquia social.

Se a venda de cargos era um meio indireto de aumentar os rendimentos

provenientes da nobreza e da burguesia mercantil, em termos vantajosos para elas,

o Eslado absolutista tambem, e acima de tudo, tributava os pobres. A cia sse

senhorial estava, em toda parte, efetivamente isenta de impostos diretos, ao

contrario das classes inferiores. Tal situac;:ao gerou uma epidemia de rebelioes dos

pobres, na Franc;:a do seculo XVII.

As func;:oes economicas do absolutismo nao se esgotavam apenas no seu

sistema tributario e de funcionalismo. 0 mercantilismo foi a doutrina dominante da

epoca. Ele requeria a supressao de barreiras particularistas no interior da monarquia

nacional e empenhava-se em criar um mercado interno unificado para a produ<;:ao de

mercadorias. Com 0 objetivo de aumentar 0 poder do Estado diante dos outros

Estados, encorajava a exporta<;:ao de mercadorias, ao mesmo tempo que proibia

exporta<;:oes de Duro e prata e de moeda, acreditando no fato de que existia uma

quantidade fixa de comercio e riqueza no mundo. Com efeito, 0 mercantilismo

representava as ideias de uma cia sse dominante feudal adaplando-se a urn mercado

integrado. As doutrinas burguesas classicas do laissez-faire, com a separac;:ao entre

os sistemas poHtico e economico, viriam a constituir 0 seu antipoda. 0 mercantilismo

era uma intervenc;:ao coerente do Estado politico na economia. Naturalmente,

enquanto 0 laissez faire era coerentemente "pacifista", a teo ria mercantiJista era

fortemente "belicista", enfalizando a rentabiJidade da guerra. Uma economia forte era

sinonimo de uma politica externa de conquista. As teorias mercantilistas da riqueza e

da guerra estavam, na verdade, conceitualmente interligadas: 0 modele de comercio

de soma-zero, que inspirava seu prolecionismo economico, derivou-se do modele de

politica internacional de soma-zero, inerente ao seu belicismo.

A diplomacia era outra importante tarefa de politica externa do Estado

absolutista no Ocidente.Esta foi uma das grandes invenc;:oes institucionais da epoca,

inaugurada na area miniatural da Italia do seculo XV, instilucionalizada ai com a Paz

de Lodi e adotada na Espanha, Franc;:a, Inglaterra, Alemanha e em loda a Europa,
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durante 0 seculo XVI. A diplomacia foi a marca de nascen9a do Estado

renascentista. Cria-se na Europa um sistema politico internaciona1. Neste cenario

internacional nao havia possibilidade de surgimento de um sistema diplomatico

formal, porque nao havia uniformidade ou equivalencia dos parceiros. 0 conceito de

uma crislandade latina a qual pertenceriam lodos os homens fornecia uma matriz

ideol6gica universalista para os conflitos e decisoes, reverso da extrema

heterogeneidade particularista das pr6prias unidades politicas. A contra9ao da

piramide feudal nas novas monarquias centralizadas da Europa renascentista

produziu um sistema formalizado de pressao e intercambio entre Estados, com a

cria9ao de embaixadas fixas e reciprocas no exterior, chancelarias permanentes para

as rela90es exteriores e relat6rios diplomaticos, amparados pelo novo conceito de

"extraterritorialidade"

Segundo Anderson, as concep96es ideol6gicas de wnacionalismo" eram

estranhas a natureza mais ampla do absolutismo. Existia um difuso

protonacionalismo popular na Inglaterra Tudor, na Fran9a Bourbon ou na Espanha

Hasburgo, indicio da presen9a burguesa no seio politico, porem as normas

dominantes da epoca eram outras. A instancia ultima de legitimidade era a dinastia,

nao 0 territorio. 0 Eslado era visto como 0 patrimonio do mona rca e, portanto, os

titulos de propriedade dele poderiam ser obtidos atraves da uniao de pessoas. 0
casamento, de conseqOencia, tornava-se um impartantissimo meio diplamatico

(ANDERSON, 1995, p. 38).

Imensamente ampliada e reorganizado Estado absolutista era

continuamente sobredeterminado pela expansao do capitalismo no periodo moderna

inicial. A burguesia no Ocidente ja era forte 0 bastante para influenciar 0 Estado

absolutista. Com efeito, a paradoxa aparente do absolutismo na Europa ocidental era

que, alem de preservar as propriedades e os privilegios aristocraticos, assegurava

tambem os interesses basicos das classes mercantis e manufatureiras emergentes.

A maquina estatal absolutista centralizou aos poucos 0 poder politico e esfor90u-se

para criar sistemas juridicos rnais uniformes. Aboliu uma grande quanlidade de

barreiras intemas ao comercio e patrocinou tarifas extemas contra os concorren!es
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estrangeiros. Proporcionou ao capita! usuriuio investimentos lucrativos, pon§m

arriscados, nas finangas publicas. Mobilizou a propriedade rural par meio do confisco

das terras eclesiasticas. Propiciou rendimentos em sinecuras a burocracia.

Patrocinou empreendimentos coloniais e companhias de comercio: as Antilhas, a

baia de Hudson, a Luisiana. Em outras palavras, cumpriu certas fungoes parciais na

acumulac;ao primitiv8 necessaria ao triunfo ulterior do proprio modo de produgao

capitalista. As razoes que permitiram isso residem na natureza especifica do capital

mercantil ou manufatureiro: os burgueses podiam desenvolver-se dentro dos limites

estabelecidos no quadro do feudalismo reorganizado. Sempre havia um campo de

compatibilidade potencial, nesta fase, entre a natureza e a programa do Estado

absolutista e as operac;oes do capital mercantil e manufatureiro. Alem do mais toda

monarquia tinha interesse em incentivar a comercio sob a sua propria bandeira, na

luta contra as seus rivais.

No entanto, 0 carater irredutivelmente feudal do absolutismo permanecia. Era

um Estado fundamentado na supremacia social da aristocracia, seguindo imperativos

da propriedade fundiaria. A nobreza podia confiar a poder a monarquia e permitir 0

enriquecimento da burguesia: as massas ainda estariam sob seu controle. Exercito,

burocracia, diplomacia e dinastia continuaram a ser um complexo feudal fortalecido,

presente no conjunto da maquina de Estado. 0 dominio do Estado absolutista era a

da nobreza feudal, na epoca de transic;ao para a capitalismo. No Leste, a

absolutismo teve alguns aspectos parecidos com a absolutismo do Ocidente, porem

teve tambem suas diferenc;as.

1.2 - 0 ABSOLUTISMO NO LESTE

A repressao desencadeada pelos senhores de terra cresceu contra as

camponeses no seculo XVI. 0 resultado politico desse processo na Prussia e na

Russia foi um absolutismo no Leste, contemporaneo do absolutismo do Ocidente,

porem com suas diferenc;as

12



Segundo Anderson, 0 Estado absolutista do Ocidente foi, de certa forma, uma

compensac;ao pelo desaparecimento da servidao, numa economia crescentemente

urbana a qual ele, nao controlando plena mente, tinha que se adaptar. No Leste, ao

contrario, 0 Estado representou a maquina repressiva de uma cia sse feudal que

acabara de suprimir as tradicionais liberdades com una is da populac;ao pobre. Foi um

mecanismo para a consolidac;ao da servidao. A reaC;ao senhorial no Leste significou

a necessidade de uma mudan<;a de cima para baixo (ANDERSON, 1995, p. 195).

Anderson pensa que a luta de classes no seio das formac;6es sociais do Leste

eo resultado dela, a imposic;:ao da servidao ao campesinato, nao e 0 bastante para

explicar completamente as diferenc;as no absolutismo da regiao" (ANDERSON, 1995,

p. 196) .. Para explicar a ascensao do absolutismo e necessario, em primeiro lugar,

reinserir todo 0 processo da segunda servidao no sistema politico internacional da

Europa feudal na ultima fase.

E exagerado afirmar que 0 impacto da economia ocidental, mais avanc;ada

sobre 0 Leste nessa epoca, tenha side a unica ou principal forc;a responsavel pela

reac;ao senhorial. E incorreto dar importancia central as trocas economicas entre

Leste e Ocidente, po is 0 proprio modo de produC;ao feudal, de maneira alguma

superado durante os seculos XVI e XVII, era incapaz de criar urn sistema econ6mico

internacional unificado. S6 0 mercado mundial do capitalismo industrial conseguiu

realiza-Io. As economias ocidentais nao dispunham de suficientes recursos para

qualquer tipo de integrac;ao em bloco com 0 Leste europeu.

Nao se pretende afirmar, no entanto, que 0 impacto da Europa ocidental sobre

a oriental nao tenha side determinante para as estruturas politicas que a[ surgiram.

Como a interac;ao transnacional feudal sempre foi primeiramente politica e nao

econ6mica, e como a conquista e nao 0 comercio, era a sua forma basica de

expansao, a mediaC;ao entre 0 Leste e 0 Ocidente nesta epoca era militar.Foi a

pressao internacional do absolutisrno do Ocidente que forc;ou a nobreza do Leste a

adotar uma maquina de Estado identicamente centralizada, por causa da

superioridade militar dos exercitos absolutistas ocidentais. Sobre as causas da

formaC;ao de urn Estado, Hobbes diz que:



o fim ultimo, causa final e designio dos homens (que amam naturalmente a
liberdade e 0 dominic sobre oulros), ao introduzir aquela restriy30 sobre si
mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, e 0 cuidado com sua
propria conservay30 e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, 0 desejo de
sair daquela misera condiyao de guerra que e a consequencia necessaria
(conforme se mostrou) das paix6es nalurais dos homens, quando nao ha um
poder visivel capaz de os manter em respeilo, forr;ando-os, por medo do
castigo. ao cumprimento de seus pactos e ao respeito aquelas leis da
natureza que foram expostas nos capitulos decimo quarto e decimo quinto
Porque as leis da natureza (como a jusliya. a equidade. a modestia. a
piedade, ou, em resumo. fazer aos outros 0 que queremos que nos fayam)
por si mesmas, na ausencia do temor de algum poder capaz de leva-las a
ser respeiladas, sao contrarias a nossas paix6es natura is. as quais nos
fazem tender para a parcialidade, 0 orgulho, a vinganya e coisas
semelhantes. E as paclos sem a espada nao passam de palavras. sem for~a
para dar qualquer seguran~a a ninguem. Porlanto, apesar das leis de
natureza (que cada um respeila quando tem vonlade de respeita-Ias e
quando pode faze-Io em seguranya). se nao for inslituido um poder
suficientemen\e grande para nossa seguran9a, cada um confiara, e podera
legilimamente confiar, apenas em sua propria for~a e capacidade, como
proteyao contra lodos os oulros (HOBBES, 1974. p. 107)

Segundo Anderson, a propria modernizac;ao das tropas e das taticas efetuada

pela "revoluc;ao militar" no Ocidente depois de 1560 tornara a invasao do Leste mais

viavel do que nunca. Assim, numa epoca em que divergiam as relac;oes de produc;ao

infra-estruturais, ocorria uma convergencia paradoxal no nivel das superestruturas

nas duas zonas da Europa. Tudo isso, constituia, em ultima analise, um modo de

produ<;ao comum (ANDERSON, 1995, p. 198).

A Suecia revelou-se 0 flagelo do Leste. 0 seu impacto, na Prussia, Pol6nia e

Russia, nos noventa anos que decorreram entre 1630 e 1720, foi extremamente

significativ~, Esse foi um dos maiores ciclos de expansao militar na historia do

absolutismo europeu, No seu auge, a cavalaria sueca entrou vitoriosamente em

cinco capita is, Moscou. Varsovia, Berlim, Dresden e Praga, Na Austria e na Prussia,

na Pol6nia e na Russia, os sistemas estatais sofreram sem excec;ao 0 seu impacto

formativo.

Foi a guerra dos Trinta Anos que produziu 0 primeiro sistema politico

internacional completamente formalizado da Europa, que marcou 0 inicio decisive da

irrupc;ao sueca para leste. A partir de 1641, as tropas suecas ocuparam
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permanentemente amplas areas da Moravia e. quando a guerra terminou, em 1648,

estavam acampadas na margem oriental do Vitava, em Praga. A intervengao sueca

destruira definitivamente a perspectiva de um Estado imperial Hasburgo na

Alemanha. Este fato afastou qualquer possibilidade de instaurar uma sede territorial

consolidada nos territorios tradicionais do Reich e, as suas custas, desviou seu

centro de gravidade para lesle. Ao mesmo tempo, 0 impacto sueco na evolugao

interna da Prussia foi decisivo. Desde 1631. 0 Brandeburgo passou a ser ocupado

p~r exercitos suecos e foi imediatamente submetido a implacaveis requisi90es

militares e exagoes fiscais, jamais conhecidas anteriormente. Alem do mais, a

aquisigao da Pomerania ocidental (Tratado de Westfalia, em 1648), assegurou aos

suecos uma ponte no litoral sui do Baltico.

A construgc3o do absolutismo prussiano a partir da decada de 1650, foi uma

res posta a ameaga sueca: 0 exercito e um novo sistema fiscal, foram aceitos pelos

junkers em 1653 para acudir a uma situagao de guerra iminenle no teatro do Baltico

e para resistir aos perigos externos. 0 absolutismo prussia no. de forma definitiva,

veio a luz durante a epoca e sob pressao do expansionismo sueco.

Nos anos posteriores ao Tratado de Westfalia, houve, em 1655, a invasao da

Pol6nia por parte da Suecia. Cairam Vars6via e Crac6via e todo 0 vale do Vistula foi

lacerado pelas tropas de Carlo X. A Po16nia perdeu toda a suserania sobre 0 ducado

da Prussia. Os resultados sociais foram devastadores, tanto que a invasao sueca

passou a ser conhecida como "Diluvio" A ultima recuperagao das armas polonesas,

em 1680, quando Sobieski chefiou 0 auxilio a Viena contra os turcos, foi logo seguida

por mais uma devastagao da Comunidade pelos suecos, durante a Grande Guerra

do Norte de 1701-1721. Depois que os escandinavos deixaram Vars6via, a Pol6nia

deixara de ser uma pOlen cia econ6mica europeia importante.

A nobreza polaca. durante tad os estes acontecimentos, nao conseguiu gerar

um sistema absolutista, demonstrando na pratica as conseqi.iencias de nao te-Io feito

para uma classe feudal do Leste. A Pol6nia deixou de existir como Estado

independente.
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Anderson mostra que a Russia representa um caso diferente, numa situag30

historica comum. Ai tornou-se n[tido 0 impulso existente no seio da nobreza para

uma monarquia militar, Ele escreve que a causa disso deve-se a ideologia da

"Terceira Roman. "Iva III casara-se com a sobrinha do ultimo imperador pale61ogo de

Constantinopla, passando a reivindicar 0 titulo de czar, em 1480. A ideologia da

translalia imperii era duvidosa, porem menos importante do que a constante pressao

exercida sobre a Russia pelos pastores tartaros e turcomanos da Asia central"

(ANDERSON, 1995, p. 201). Nos cem anos seguintes, os tartaros da Crimeia, entaD

sob a dominia otomano, varreram 0 territorio russo. Contudo, como mostra

Anderson, no inicio da Idade Modema, raltava aos tartaros a capacidade de ocupar

com carater de permanencia. Mas a Russia tinha que suportar 0 impacto de seus

ataques, por isso teve urn forte impulso em direc;a.o de um Estado centralizado

(ANDERSON, 1995, p. 201).

A partir do seculo XVI, a ameaga militar do Ocidente deu rnais uma raza.o para

as fases de transic;a.o para 0 absolutismo, que ocorreu durante a expansao sueca.

Par exemplo, durante 0 reinado de Iva. IV, no final do seculo XVI, aconteceram as

longas Guerras da Livonia, onde a Suecia anexou a Estonia em 1582 . urn trampolim

para 0 dominio do litoral norte do Baltico.

A Epoca das dificuldades, no inicio do seculo XVII, terminou com a importante

ascensa.o da dinastia Romanov. Porem a Suecia conseguiu 0 controle total do

Baltico, estendendo a sua influencia no proprio sistema politico russo. 0 macigo

edificio estatal de Pedro I, no inicio do seculo XVIII, foi erguido na epoca e diante da

suprema of ens iva militar sueca sobre a Russia, chefiada p~r Carlos XII. 0 poder

czarista foi, pois, testado no conflito internacional com 0 imperio sueco, pela

supremacia no Baltico.

o Estado russo e 0 Estado prussiano enfrentaram 0 conflito com a Suecia e a

repeliram, assumindo a sua forma desenvolvida ao longo do conflito. Isso nao

aconleceu com os outros Estados do Leste. 0 absolutismo Oriental, por causa do

desenvolvimento desigual do Feudalismo, confrontou-se com as estruturas politicas

do Ocidente antes de atingir urn estagio semelhante de transiga.o econ6mica para 0
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capitalismo. Este absolutismo foi tambem determinado pelas lutas de cia sse. E
necessario considerar as pressoes end6genas que contribuiram para 0 seu

surgimento.

A decisiva consolidayao econ6mica e juridica da servidao na Prussia, Russia e

Boemia ocorreu exatamente nas mesmas decadas em que estavam sendo lanyados

os fundamentos seguros do Estado absolutista. No Brandeburgo a nobreza votava os

impostos para um exercito permanente e 0 principe decretava ordenayoes que

vinculavam irreversivelmente a forya de trabalho rural a terra. Os impostos seriam

cobrados aos camponeses, e nao aos junkers, ao passe que 0 exercito representava

o corayao do Estado prussia no. Tudo isso aumentava 0 poder politico da dinastia

sabre a nobreza e 0 da nabreza sabre 0 campesinato. A servidao da Alemanha

oriental era assim normalizada, enquanto 0 sistema de Estados era suprimida pela

monarquia. Em relayaa a manarquia e a formaya.o de um Estado absolutista Hobbes

dizia que:

Diz-se que um Estado foi instituido quando uma multidao concordam e
pactuam, cada um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou
assembleia de hom ens a quem seja atribufdo pela maioria 0 direito de
representar a pessoa de todos eles (ou seja. de ser seu representante),
lodos sem exce<;ao. tanto os que votaram a favor dele como os que votaram
contra ele, deverao autorizar todos os alos e decisoes desse homem ou
assembleia de hom ens, tal como se fossem seus proprios alos e decis6es, a
fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos restantes
homens. E dessa institui<;ao do Estado que derivam todos os direitos e4
faculdades daquele ou daqueles a quem 0 poder soberano e conferido
mediante 0 consentimento do povo reunido. Em prirneiro lugar, na medida
ern que pacluarn. deve-se entender-se que nao se encontram obrigados por
urn pacto anterior a qualquer coisa que conlradiga 0 atual.
Consequentemenle, aqueles que ja instituirarn um Eslado, dado que sao
obrigados pelo pacta a reconhecer como seus atos e decis6es de alguem,
nao podem legitimamente celebrar entre si um novo pacto no senti do de
obedecer a outrem, seja no que for. sem sua licenya. Portanto, aqueles que
estao submelidos a urn rnonarca nao pod em sem licen<;a deste renunciar a
monarquia, voltando a confusao de uma multidao desunida, nem Iransferir
sua pessoa daquele que dela e portador para oulro homem, ou outra
assembleia de hom ens Pois sao obrigados, cada hom em perante cada
homem. a reconhecer e a ser considerados autores de tudo quanto aquele
que ja e seu soberano fizer e considerar bom fazer (HOBBES, 1974, p. 111).
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Anderson afirma que na Russia, em 1648, a Zemsky Sob~r, Assembleia da

Terra, aprovou em Moscou a historica Sobornoe Ulozhenie, que pela primeira vez

codificou e universalizou a servidao para a populac;:ao rural. Proporcionou ao

czarismo 0 corpo juridico normativo para a sua consolidac;:ao como sistema politico.

A passagem dos camponeses para 0 regime servil gerou, tambem na Russia, a

queda em desuso do sistema de Estados. Em uma decada a Zemsky Sob~r

desapareceu, enquanto a monarquia formava um grande exercito semipermanente.

o paclo social enlre a monarquia e a aristocracia russa estava firme, estabelecendo-

se 0 absolutismo em traea da eonseeu,ao da servidao (ANDERSON, 1995, p. 203).

Uma situac;:ao parecida ocorreu no desenvolvimento da Boemia, mais ou

menos na mesma epoca. 0 Tratado de Westfalia, que pbs fim em 1648 ao longo

conflito militar, consagrou a dupla viloria da monarquia Habsburgo sabre os Estados

boemios e da alta nobreza fundiaria sobre 0 campesinato tcheco. as confiscos

sofridos pela anliga nobreza Icheca, geraram uma nova e cosmopolita aristocracia

que, conjunlamenle com a igreja, passou a conlrolar quase Ires quartos das lerras da

Boemia.

o absolutismo austriaco, refreado na Alemanha, triunfou na Boemia. Portanlo,

a monarquia ganhou poder total sobre 0 campesinato e 0 sistema de Estados

desapareceu. No entanto, as cidades da Europa Oriental, depois da depressao

feudal, reergueram-se ecanomicamente no seculo XVI, embora de forma desigual.

Porem, 0 amadurecimento dos Estados absolutistas no seculo XVII nao permitiu a

possibilidade de urn renascimento da independencia urbana no Leste. As novas

monarquias, Hohenzollern. Habsburgo e Romanov, asseguraram a supremacia

politica da nobreza sobre as cidades.

Segundo Anderson, 0 mais importante fundamento interno do absolutismo do

Lesle siluava-se no campo. A repressao dirigia-se basicamente contra os

camponeses. a seculo XVII representou em toda a Europa uma epoca de queda de

prec;:ose de populac;:ao. A Guerra dos Trinta Anos causa ria urn recuo econbmico na

Alemanha a lesle do Elba. No Brandeburgo, ocorreram perdas demograficas de ate

cinqOenta por cento. Na Boemia, a populac;:ao total na epoca da Paz de Westfalia
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tambem caiu. Na Russia, as Guerras da Livonia e da Oprichnina conduziram a

calamitosa evacuayao e ao despovoamento da Russia central, no final do seculo

XVI. A Epoca das Dificuldades aumentou a instabilidade e a escassez de forya de

trabalho disponivel para os proprietarios fundiarios. Existiam poucos camponeses

espalhados por regioes extremamente vastas. Portanto, Anderson enfatiza, em sua

obra, que 0 principal objetivo da classe senhorial na~ era, como no Ocidente, fixar 0

nivel de tributos a serem pagos pelo campesinato, mas deter os trabalhadores rurais

nos pr6prios dominios. Inversamente, na Europa oriental, os camponeses

abandonavam a terra onde trabalhavam em busca de regioes desabitadas ou

inexploradas (ANDERSON, 1995, p. 207)

Ao longo do seculo XVII, a total passagem do campesinato para servidao tinha

esta possibilidade de fuga dos pr6prios camponeses. No entanto, a maioria dos

trabalhadores rurais do centro afundava na mais abjeta servidao, tanto que no seculo

XVIII todo 0 campesinato russo estava sob controle dos nobres. Antes disso,

assistia-se a uma concorrencia interfeudal pelo controle dos "servos" necessarios ao

cultivo da terra da nobreza ou da Igreja. Somente a instaurayao de uma autarquia

centralizada. dispondo de um aparelho repressivo capaz de impor a vinculayao a

terra em toda a Russia, fez parar este tipo de situayao. Foi, portanto, a constante

preocupac;:ao senhorial com 0 problema da mobilidade da mao-de-obra no Leste 0

fator que esteve por tras de grande parte do impulso interne em direc;:ao do

absolutismo.

Anderson diz que a missao do absolutismo foi converter a teo ria juridica em

pratica economica. Um aparelho repressivo centralizado era necessario para a

supressao da mobilidade rural, em epocas de crise econ6mica. 0 resultado foi tornar

possivel um Estado absolutista que estava a frente das relaC;:Des de produc;:ao nas

quais se baseava, contemporimeo ao do Ocidente na transic;:ao para relac;:6es pos-

servis (ANDERSON, 1995, p. 208-209).

A Polonia pagou 0 tributo do "Diluvio" sueco por nao ter gerado um

absolutismo. Internamente gerou-se a maior insurreic;:ao camponesa da epoca, a

ordalia da Revoluc;:ao Ucraniana de 1648, que Ihe custou um terc;:o do territ6rio. Este
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foi 0 preludio imediato a guerra contra a Suecia. A Revoluyao Ucraniana foi resultado

da mobilidade e do exodo campones no Leste. Tratou-se de uma rebeliao

desencadeada por "cossacos" relativamente privilegiados do Dnieper, originalmente

camponeses russos e rutenios fugitiv~s. Com 0 tempo as comunidades cossacas

desenvolveram uma complexa estrutura social. A nobreza polaca achou necessario

utilizar tropas cossacas nas campanhas da Polonia na Moldavia. Livonia e Russia.

Os oficiais vitoriosos chegaram ate a tornar-se membras da nobreza polaca.

Em 1654, a Russia colocou toda a Ucrania alem-Dnieper sob dominio dos

czares. 0 campesinato ucraniano, cossaco e nao-cossaco, estava sob contrale

russo. Na verdade, ap6s uma longa evoluyao, os esquadroes cossacos viriam a

formar um corpo de elite da autocracia czarista. 0 fragmentado Estado polones

revelou-se incapaz de derrotar e subordinar os cossacos, tal como nao soube resistir

aos suecos. Ao contra rio a autocracia czarista conseguiu repelir a amea9a sueca e

subjugou os cossacos

o levante ucraniano foi a maior guerra camponesa de sua epoca no Leste.

Porem, todas as principais nobrezas da Europa oriental defrantaram-se, no seculo

XVII, com rebelioes servis. Todas essas revoltas populares aconteceram nas

fronteiras indeterminadas do territ6rio russo: Galicia, Biela-Russia, Ucrania, Astraka e

Siberia. Com efeito, ai 0 poder estatal central perdia for9a. Significativamente, foi

apenas com 0 fechamento definitivo das fronteiras da Ucrania e da Siberia, no fim do

seculo XVIII, que 0 campesinato russo foi finalmente foryado a uma quietude

sombria.

Segundo Anderson. as revoltas dos servos atuaram, portanto, como uma for9a

centripeta generalizada sobre as aristocracias do Leste. A ascensao do Estado

absolutista no seculo XVII tinha no seu aparelho politico-militar a garantia de

repressao e de controle da servidao. "0 soberano pode cometer uma iniqOidade, mas

nunca uma iniusti,a porque a iusti,a com ele se confunde" (REALE, 1983, p. 216). A

funyao do Estado centralizado era defender a posiyao de classe da nobreza feudal

ao mesmo tempo contra os seus rivais estrangeiras e os seus camponeses dentro do
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pais. Dessa forma, 0 Estado absolutista tornou-se um fenomeno europeu geral

(ANDERSON, 1995, p, 212),

Segundo Anderson, a varianle oriental tinha duas peculiaridades basicas e

inter-relacionadas que podem ser consideradas. Primeiramente, a influencia da

guerra na sua estrutura era maior que no Ocidente. Todo a Estado adquiriu assim um

semblante militar. Todo sistema social foi posta ao serviryo do militarismo. Os nobres,

as burgueses e as camponeses exisliam apenas para servir ao Estado (ANDERSON,

1995, p, 212),

o absolutismo austrlaco foi sempre de estrutura muito mais heter6c1ita,

apresentando caracteristicas ocidentais e orienta is, pais a Austria situava-se na

Europa Central. A guerra sempre representou a meio para a desenvolvimento do

absolutismo austriaco. Porem os exercitos austriacos nunca ascenderam a posi9~10

de seus congeneres prussianos: a militariza<;ao do Estado colidia com as I[mites de

sua centralizac;ao, pais nao tinha uma rigorosa unidade poHiica nos dominios

Habsburgos. Por outro lado, a papel do aparelho militar na Russia foi bern

expressivo. Os artifices principais, Iva IV e Pedro I, conceberam a seu sistema

administrativo visando a aumento da capacidade belica da Russia.

o povo russo guerreou durante a maior parte a seculo XVI, com as suecos, os

poloneses, as lituanos, os tartaros e outros adversarios. Iva IV lanc;ou-se nas lon9as

Guerras da Livonia, na decada de 1580. Estas resultaram numa catastrofe. A Epoca

das Dificuldades e a subseqOente consolidaryao da dinastia Romanov confirmaram,

entrelanto, a tendencia basica a vincular a propriedade da terra a construyao do

exercito. Pedro I tornaria este sistema mais implacavel e universal ainda, todas as

terras tornaram-se sujeitas a obrigaryoes militares. Todos os nobres deveriam inicrar-

se no servi<;o do Eslado com quinze anos. TaJ enfase do Estado absolutista nos

interesses da guerra correspondia a convuls6es de expansao e conquista muito

maiores do que as que tiveram lugar no Ocidente.

o Estado russo expandiu-se rapidamente no seculo XVII, anexando a Ucrania

ocidental e parte da Biela-Russia. No secuJo XVlIl, !omou as territorios do Baltica, a

Crimeia e a restante da Ucrania. 0 Estado prussia no duplicou 0 seu tamanho, com a



conquista da Silesia no seculo XVIII. 0 Estado Habsburgo, com base na Austria,

reconquistou a Boemia no seculo XVII, submeteu a Hungria no seculo XVIII e anexou

a Croacia, a Transilvania e a Oltenia, nos Balcas. Em tim, a Pol6nia foi dividida entre

Russia, Prussia e Austria. Ela foi varrida do mapa por seus vizinhos, demonstrando

no campo de batalha a suprema necessidade do Estado absolutista.

A extrema militarizac;:ao do Estado, na opiniao de Anderson, esteve

relacionada a segunda mais importante peculiaridade do absolutismo, tanto na

Prussia como na Russia. Esta reside na natureza da ligac;:ao funcional entre os

proprietarios feudais e as monarquias absolutistas. No Ocidente e no Oriente existe

uma diferenc;:a na integrac;:ao da nobreza na nova burocracia por ela criada. Na

Prussia e na Russia, ao contra rio do Ocidente, nao existiu a venda de cargos em

grande escala. No seculo XVI era geral a corrupc;:ao nos fundos do Estado. Porem, 0

advento do absolutismo Hohenzollern no seculo XVII mudou de forma decisiva a

situac;:ao. 0 novo Estado prussiano imp~ria, a partir de entao, uma crescente

probidade financeira na sua administragao. Proibiu-se a compra de cargos

importantes na burocracia por parte dos nobres. Na Russia, ao contra rio, a corrupc;:ao

era grande na maquina politica do Estado (ANDERSON, 1995, p. 216).

No ocidente, a venda de cargos era devido ao rapido crescimento do capital

mercantil e manutatureiro. A burguesia mercantil teria acesso a maquina do Estado

se tivesse recursos monetarios para comprar posic;:oes em seu seio. A nobreza ainda

refletia as concep90es medievais de soberania e contrato, onde nao estava presente

uma ordem cfvica impessoal.

No Leste, nao havia burguesia urbana para infletir 0 carater do Estado

absolutista; nao tinha um setor mercantil. Os habitantes das cidades eram tambem

servos. De conseqi..iencia, 0 fen6meno hibrido da venda de cargos era impraticavel.

o expediente da "nobreza de servi<;o" foi, em muitos aspectos, 0 correlato Oriental da

venda de cargos no Ocidente. Essa nobreza podia definir-se de servic;:o, pOis servia 0

Estado, on de ela identificava os seus interesses.

Na Russia so aqueles que se encontravam ao servic;:o do Estado poderiam

possuir formalmente a terra na Russia. Esse sistema nunca alcanc;:ou na pratica a
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universalidade, todavia os sucessores de Iva, que promulgou esta lei em 1556,

souberam herdar e desenvolver a sua obra. Era um Estado de serviC;;oe 0 czar era

seu chefe absoluto. Todos, do nobre ao campones, deveriam de alguma forma

contribujr para 0 Estado. No final do seculo XVII e inicio do XVIII. Pedro I colocou

todos os nobres a servic;;opermanente do czar.

wOsistema da nobreza de servic;;o reproduzia uma imagem virtual da estrutura

da classe fundiaria dentro do Estado absolutista centralizado" Segundo Reale,

enquanto a absolutismo real triunfa. e nobreza e clero se separam da vida de um

determinado pais, aumenta 0 poder da burguesia, juntamente com a mise ria dos

trabalhadores rurais (REALE, 1983, p. 212). "10facil perceber que se aproxima 0 dia

da grande revoluC;;3opolitico-social. A burguesia sera entao a interprete nao dos seus

sentimentos de classes. como querem as marxistas, mas das aspiray6es nacionais

em seu conjunto. Pela primeira vez, a NaC;;aoaparecera no centro consciente do

Estado" (REALE, 1983, p. 212).

1.3 0 SURGIMENTO E 0 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO

CONTEMPORANEO DE NACAo

o Dicionario da Real Academia Espanhola nao usa a terminologia de Estado,

nac;:aoe lingua no sentido moderno antes de 1884. Ate entao a palavra naC;;aotinha

como significado 0 seguinte: "0 agregado de habitantes de uma deterrninada

provincia. de urn reino au de um pais" Depois de 1884 seu significado rnuda: "urn

Estado ou corpo politico que reconhece urn centro supremo de governo cornum~ e

tambern "0 territorio constituido par esse Estado e seus habitantes, considerados

como um todo". Na Enciclopedia Brasileira Merito, a definiyao de nac;:ao e wa

comunidade de cidadaos de um Estado, vivendo sob 0 mesmo regime ou governo e

tendo uma comunhao de interesses: a coletividade de habitantes de um territorio

com tradic;:6es, aspirac;:6es e interesses cornuns~ Antes de 1884, 0 governo ainda

nao tinha side relacionado com a palavra "nac;:ao", a terra nao era vinculada ao
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Estado e a palavra "patria" representava apenas 0 lugar onde se nascia.

(HOBSBAWN, 1998, p. 27-28).

A palavra "nac;:ao" desenvolveu-se primeiramente para diferenciar grupos

fechados diferentes de outros com as quais conviviam. As "nac;:6es" aparecem como

sinonimo de estrangeiro. Porem, a evoluc;:ao da palavra tenderia destacar 0 territ6rio

de origem. 0 conceito de "nac;:ao", no sentido moderno e basicamente politico, e,

portanto, muito recente.

o significado fundamental de "nac;:ao" era politico. Equalizava 0 povo e 0

Estado a maneira das revoluy6es francesas e americanas: surgem express6es como

UEstado-nac;:ao" au uNa~6es Unidasn Na epoca das revoluc;:6es, a na~ao e vista como

"una e indivisa" Ela representa 0 corpo de cidadaos cuja soberania coletiva os

constituia como um Estado concebido como sua expressao politica. A participac;:ao

de massa e a cidadania a partir desse momenta estarao presentes na politica

nacional (HOBSBAWN, 1998, p. 31).

A relayao entre a nac;:ao, 0 Estado e ° povo vinculou a nayao ao territorio. A

defini<;:30 dos Estados era agora baseada no territorio.Por conseqOencia da

autodeterminay30 popular, entre outros fatores, comec;:am a surgir os Estados-

nay30.

o que caracterizava ° povo-nay30, visto de baixo, era a proteC;:30 dos

interesses comuns contra os interesses particulares, do bem comum contra 0

privih§gio. Nas revoluy6es americana e francesa, as diferenc;:as etnicas grupais eram,

de certa forma, secundarias. Por exemplo, nada impediu a Republica francesa de

eleger ° anglo-america no Thomas Paine para sua Assembleia Nacional. Nao

podemos, portanto, ler na naC;:30 revolucionaria nada parecido com 0 programa

posterior de estabelecer Estados-nay6es para corpos socia is definidos em termos

dos criterios tao intensamente debatidos pelos te6ricos do seculo XIX, tais como

e1nicidade, lingua comum, religiao, 1erritorio e lembranc;:as historicas comuns (MILL,

1981, p. 165). No en1an10, nas revoluc;:oes estavam presentes os elementos

posteriormente usados para descobrir definic;:oes de nacionalidade.
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Depois de 1870 a democratizagao tornaria urgente 0 problema de

legitimidade e 0 da mobilizagao de cidadaos. Para os governos, 0 Estado

representava a coluna central na qual se apoiar entre 0 proprio Estado, a nagao e 0

povo (HOBSBAWN, 1998, p. 35).

Na Europa, no seculo XIX, especialmente entre 1830 e 1880, a "principia de

nacionalidade", de certa forma, auxilia numa significativa mudanga no mapa europeu,

Baseadas no principio nacional, Alemanha e Italia, tornam-se um Estados

independentes. Da mesma forma, isso acontece na Austria e Hungria. Outros

Estados menores tambem reciamaram independencia.

Na Pol6nia acontecem duas revoltas nacionais buscando a reconstrugao de

urn Estado-nag3o como os cidadaos 0 imaginavam. Enfirn, 0 seculo XIX

caracterizou-se pela formagao de varias nag6es. Dentro destas nag6es, 0 Estado

apresentava uma estrutura unificada, com um poder centralizado, onde os individuos

e as coletividades tin ham importancia apenas como criaturas socia is. 0 novo Estado

soberano era complexo e altamente articulado. Dentro dele, na modernidade, cria-se

o principio liberal de individualismo.

Os talentos e as inclinag6es individuais determinariam 0 destino das pes so as.

Os individuos foram buscar suas inciinac;6es nas cidades. No seculo XIX, milh6es de

europeus emigraram para 0 Novo Mundo, em busca do tipo de Estado que mais era

parecido com os interesses deles. Essa procura construiu as Americas, mas 0 fato

principal a ser observado foi 0 fluxo do campo para as cidades no mundo ocidental.

Durante a Era Moderna 0 Estado e a sociedade passaram a ser explicitamente

diferenciados. No seculo XVII, a maioria das teorias sobre 0 contrato social separava

as prim6rdios da sociedade, de um lado, da construc;ao do Estado, de outro. A

sociedade podia ser analisada como uma associayao autonoma. A sociedade,

portanto, nasceu do Estado (MINOGUE, 1998, p. 60).

No seculo XVIII, os individuos nao eram apenas suditos ou seres sociais;

comegavam a integrar uma outra associagao especifica, a da economia. "Esta

economia novecentista era mais internacional do que cosmopolita" (HOBSBAWN,

1998, p. 37), pois 0 capitalismo criou-se como sistema global em um continente, a
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Europa. 0 desenvolvimento economico nos seculas XVI, XVII e XVIII baseau-se em

Estados territoriais, de carater mercantilista.

Hobsbawn afirma a seguinte:

"Durante a longo periodo que vai do seculo XVIII aos anos que se seguiram
a Segunda Guerra Mundial, parece nao haver espaco e lugar na economia
global para aquelas unidades genu ina mente extraterritoriais, transnacionais
au intersticiais que desempenharam um papel tao grande na genese da
economia capitalista mundial e que sao, hoje, novamente tao proeminentes:
par exemplo, mini-Estados independentes cuja significancia econ6mica esta
fora de proporcao ao seu tamanho e recurso, Lubeck e Gand no seculo XIV,
Cingapura e Hong- Kong novamente hOje. De fato, considerando a
desenvolvimento da economia mundial moderna, tendemos a ver a fase na
qual 0 desenvolvimento econ6mico foi integralmente vinculado as
"economias nacionais"de um numero de Eslados terriloriais desenvolvidos
como siluado entre duas eras essencialmente Iransnacionais"(HOBSBAWN,
1998, p. 37-38).

A dificuldade dos liberais no seculo XIX e que a econamia politica classica,

baseada nas obras de Adam Smith, critica 0 "sistema mercantir, de carater

protecionista sob a contrale da Estado, protegendo a ideia de livre-camercio e livre-

mercado, que claramente entrava em conflito com a concepry8.o de desenvolvimento

economico nacional.

A teoria ecan6mica liberal foi elaborada considerando apenas unidades

individuais de empresa, firmas ou pessoas. Porem os liberais nao podiam escapar da

nary8.o pais, a Estada- nary8.o tinha importantes atividades econ6micas. Na era p6s-

revolucionaria do Estado- naryao, a fun9ao do governo no desenvolvimento econ6mico

foi assumida. Nenhum economista podia desconsiderar a economia nacional.

05 federalistas vinculavam a nary8.o, 0 Estado e a econamia, optando par

governos nacionais fortes. De qualquer forma, a na98.0 implicava uma economia

nacianal, promovida pelo Estado. 1550, na seculo XIX, significava protecionismo.

A tarefa da economia era realizar 0 desenvolvimento econ6mico da nary8.o, para

que ela pudesse entrar na "soeiedade universal do fuluro" (LIST, apud HOBSBAWN,

1998, p. 41-42). Este desenvolvimento da econamia modern a fai alcanryado atraves

de m8.o-de-obra livre. 0 progresso era resultado da raz8.o. A energia gerada na

queima da carv8.o acelerou a ritma do pr6prio progressa. Ao final do sEkula XVIII os

26



europeus tin ham plena consciencia sobre 0 fato de serem suditos e cidadaos de urn

Estado, como membros de classes, instituigoes, religioes ou grupos em sociedade e

como produtores e consumidores na economia (MINOGUE, 1998, p. 61-63).

A nacionalidade precisa de um grande territ6rio e uma grande popula<;:ao, com

diferentes recursos. Uma nagao restrita em populagao ou territ6rio pode apenas ter

instituig6es estropiadas para prom over sua arte e ciencia. Um Estado pequeno nao

pode, dentro do seu territ6rio, usufruir da melhor maneira dos varios ramos de

produ,aa (LIST, apud HOBSBAWN, 1998, p. 42).

Os beneficios de uma unica economia global eram demonstrados pela hist6ria

da Gra-Bretanha e da Franga. Porem, a unidade mundial ainda era dincil. Como a

formagao liberal de nag6es nao era baseada, de forma decisiva, em criterios como

etnicidade, lingua e hist6ria comum, a filosofia econ6rnica liberal caminhava para uma

abertura maior.

Os mais antigos e inquestionaveis Estados-nagao, ou seja, Gra-Bretanha,

Franga e Espanha, tin ham como uma de suas caracteristicas uma real

multinacionalidade. A heterogeneidade nacional dos Estados-nagao aconteceu

principalmente pelo fato que nag6es pequenas tin ham grandes vantagens em fundir-

se com nagoes maiores. Ninguem pode supor que nao seja mais benefice para um

bretao, ou para um basco ou um navarro frances ser um membro da nacionalidade

francesa; para galeses e escoceses das terras altas, representa grande vantagem

pertencer a na,aa brit"nica (MILL. 1981, p. 167).

Havia tres criterios que permitiam a um povo ser considerado como uma na<;:ao.

o primeiro era uma associagao hist6rica com um Estado existente ou com um Estado

importante no passado. Por exemplo, nao se tinha duvida sobre a existencia de um

povo-nagao ingles ou frances. Uma vez que, em urn pais, a nagao vinha identificada

com 0 Estado, significava que 0 unico povo naquele pais era 0 povo ligado ao Estado

nacional. 0 segundo criterio era a presenga de uma elite cultural longamente

estabelecida (exigencia italiana e alema para a formagao de nagoes). 0 terceiro

criteria era uma provada capacidade de canquista (HOBSBAWN, 1998, p. 49).



Entre 1830 e 1880, estas eram as vis6es de Estado-nar;:ao da burguesia liberal.

Na ideologia liberal 0 desenvolvimento das nayoes era uma fase do progresso da

evolu<;80 humana, que ia da pequena a grande comunidade. Os liberais acreditam no

mundo unificado do futuro. Hobsbawn cita G. Lowes Dickinson, que diz a seguinte:

"as barreiras da nacionalidade que pertencem a infancia da rar;:a irao dissolver-se e

fundir-se no brilho da ci€ncia e da arte"

Apos a revoluyao francesa a Estado moderno tipico era, de certa forma, uma

novidade sabre muitos prismas. Era definido como um territario e exercia dominayao

total sabre seus habitantes; em volta dele estavam oulros territorios semelhantes

delimitados par fronteiras claramente definidas politicamente, a administrar;:ao e a

domina<;80 sabre as habitantes eram executadas de forma direta; tentava impor a

mesma lei e a mesma administra<;c3o em tad a 0 territorio: esse Estado era obrigado a

Quvir as opini6es dos individuos, pais sua estrutura politica Ihes dava essa

possibilidade.

Durante a seculo XIX, essas novidades tornaram-se universais nos Estados

modernos. 0 aparato estatal detinha informar;:oes sabre as cidadaos atraves de

censos peri6dicos regulares, educa<;ao primaria e serviyo militar obrigat6rio, onde era

norma. 0 governe e os individues estavam interligados. As inovayoes tecnologicas

nos transportes e nas comunicayoes (durante 0 seculo XIX) ajudaram a aumenlar

ainda mais a relayao entre a autoridade central e as habitantes, mesmo nos lugares

mais remotos.

Uma vez alcanyada uma certa etapa do desenvolvimento europeu, as

comunidades de paves, linguisticas e cullurais, demandam 0 controle do Estado

como a maior instrumento qe poder disponivel, lutando pela pr6pria autodetermina<;80

politica. Esta ideia politica de na<;ao tern como marco simbalieo a Revolu<;80

Francesa, no ano de 1789 (RENNER, apud HOBSBAWN, 1998, p. 125).

Nos anos de 1830 ate 1870, 0 "principie de nacienalidade", principio

democratico, nao revolucionario, da unidade, liberdade e autodeterminayao da nayao

(RENNER, apud BOTTOMORE, 1981, p. 94), mudou 0 mapa pOlitico da Europa.
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Porem, no periodo entre 1880 e 1914 0 nacionalismo sofreu algumas transformayoes.

Hobsbawm escreve que:

o nacionalismo dos anos 1880-1914 diferia em Ires grandes aspectos da
fase mazziniana de nacionalismo. Primeira, abandanava 0 "principia do
ponto critico" que tinha sido central ao nacionalismo da era liberal
Daravante, qualquer carpa de pessoas que se considerasse uma "nay80"
demandaria a dire ita a autodeterminayao, a que, em ultima analise,
significava 0 direito a um Estado independente soberano separado para seu
territorio. Em segundo lugar, e em consequencia dessa multiplica9ao de
na96es "nao historicas" potenciais, a etnicidade e a lingua tornaram-se 0
criterio central. crescentemente decisivo ou mesmo unico para a existencia
de uma na980 potencial. Entretanto, havia uma terce ira mudan9a que
afetava nao tanto os movimentas nacionais nao estatais, entao cada vez
mais numerosos e ambiciosos, mas os sentimentos nacionais denlro dos
Estados-na96es estabelecidos: uma mudan9a aguda no direito politico a
na980 e bandeira para a qual 0 termo "nacionalismo" foi realmente inventado
nas ultimas decadas do seculo XIX (HOBSBAWN, 1998, p. 126)

o criterio etnolingOistico tornou-se, na segunda metade do seculo XIX, criterio

dominante para definir uma nayao. Nesta epoca, para italian os e alemaes a lingua

representava um fator determinante para a criac;ao de um Estado unificado nacional.

A unificac;ao da ltalia e Alemanha representa a formac;ao tardia de um Estado

moderno, promovido pela burguesia destes paises. Este Estado era fundamental para

o rapido desenvolvimento da produ<;ao capitalista (BOTTOMORE, 1981, p. 97).

Nas ultimas duas decadas do seculo XIX, apareceram movimentos politicos de

anti-semitismo, como, por exemplo, na Alemanha, na Austria e na Franya. A incerteza

dos trabalhadores manuais, da classe media e alta, em relac;ao aos individuos e

Estados estrangeiros foi provavelmente a causa principal do aparecimento destes

movimentos. A palavra-chave nos discursos poHticos da direita francesa na decada

de 1880 era a palavra "ameaya"

Portanto, 0 nacionalismo passou de urn conceito associado ao liberalismo e a
esquerda para um movimento da dire ita chauvinista e imperialista, uma direita radical.

Pesquisas sobre os fascismos alemao e italiano mostram que esses movimentos

ganhavam poder, principalmente, dos estratos medios. Este nacionalismo da direita

nao podia ser controlado inteiramente pelos govern os, porem a identificayao com 0

Estado era fundamental ao nacionalismo pequeno-burgues e para as classes medias
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baixas. A independencia nacional, e a consequente cria9aO de um Estado, Ihes

dariam a posil'ao que julgavam merecer (HOBSBAWN, 1998, p. 144-145).

Todas as formas de nacionalismo antes de 1914 rejeitavam os movimentos

socialistas proletarios, pois eram internacionalistas, ou seja, nao nacionais. A primeira

guerra mundial, iniciada em 1914, revelou 0 vazio do socialismo internacionalista,

enfatizando 0 triunfo do "principio de nacionalidade" nos acordos de paz feltos ap6s a

guerra (HOBSBAWN, 1998, p. 148). 0 soci61090 Tom Bottomore afirma que:

Nem se poderia afirmar de modo convincenle que a socialismo lem side uma
contra-ideologia eficaz ao nacionalismo, ou que 0 movimenlo social isla tenha
moderado em substancia as a((oes dos Eslados-na((oes. Desde 1914,
quando a grande maioria dos lideres dos partidos social-democralas na
Europa apoiaram a esfor((o de guerra de seus pr6prios Estados-nayoes, sob
diversas influencias. denlre as quais, sem duvida, 0 fervor nacionalisla dos
povos envolvidos, parece mais questionavel a capacidade do movimenlo
socialisla de provocar a manifeslar;:ao de um novo !ipo de relar;:ao poHlica
entre os povos do mundo. E as duvidas mulliplicaram-se nao s6 em
con sequencia do curso tornado pela revoluyao na Russia, culminando no
projelo de eslabelecer "0 socialismo do pais" que posteriormente levou a
identificar;:ao do socialismo com os inleresses nacionais da URSS, mas
tambem a luz das relayoes reais entre parses socialistas no mundo atual
(BOTTOMORE, 1981, p. 101)

Ap6s 0 fim, em 1918, da Primeira Guerra Mundial, os sentimentos nacionais

come9aram a se mesclar com a vontade de uma transformag8.o social. Quando 0

tema nacional tornou-se dominante na consciencia popular, ele associava-se ao

tema social. Enquanto a monarquia desmoronava, estes dois temas estavam juntos.

Em 1918, a Europa tornou-se um quebra-cabega de Estados definidos, com

algumas exce90es, como Estados-nagoes. S6 a Russia sovietica reconstruiu-se

baseada na polftica bolchevique da "questao nacional" "A revolugao russa em 1917

introduz a primeira ruptura ideol6gica entre 0 modelo capitalista e 0 modele

socialista" (BONANATE, 2001, p. 55).

A Europa do periodo entreguerras era formada por nag6es com uma

determinada "economia nacional" No lugar do livre comercio tem-se um capitalismo

planejado pelo Estado. Durante 0 seculo xx os movimentos nacionalistas buscavam

combater 0 dominio das potE!ncias europeias imperialistas. Esses movimentos
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tiveram grande influencia socialista. Na China, estas manifestac;:6es geraram uma

revoluc;:ao social. Porem, as formas e os regimes politicos criados pelo nacionalismo

foram entre eles bem diferentes. A America Latina viveu um forte sentimento

nacionalista quando lutou pela independencia nacional contra Espanha e Portugal no

comet;o do seculo XIX. Neste seculo a America Latina opoe-se a dominac;ao

economica norte-americana (BOTTOMORE, 1981, p. 98).

Nas sociedades modernas a identificayao nacional ganhou forc;:a devido aos

enormes desenvolvimentos tecnologicos nos meios de comunicayao (imprensa,

cinema, televisao, radio). As ideologias populistas, grac;as a estes meios, podiam

espalhar-se rapidamente entre os individuos. Estas ideologias eram

homogeneizadas e usadas para interesses dos Estados ou para interesses privados.

Os meios de comunicac;:ao ajudaram a preencher 0 espayo entre as esferas publica e

privada. Os esportes tambem ajudaram neste prop6sito. No perrodo entreguerras 0

esporte representava a expressao de luta nacional, cada nayao com os seus proprios

esportistas.

Os Estados-nac;:ao no periodo de 1918 ate a Segunda Guerra Mundial eram

dominados por fortes sentimentos nacionalistas.Tambem era presente nos Estados

modernos uma significativa consciencia social. A resistencia a Alemanha nazista,

principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, apelou para os sentimentos

nacionais e para as esperanc;:as de renovac;ao e liberac;:ao socia is (HOBSBAWN,

1998, p. 151-153).

Durante 0 perrodo antifascista, 0 nacionalismo associa-se com as esquerdas.

Este fenomeno aumenta com a subseqOente luta antjimperialista travada pelos

paises coloniais. A Uniao Sovietica, que entendia 0 mundo de uma maneira nao-

europeia, provocava os ativistas dos parses colonia is. Lenin usou a libertac;:ao de

povos coloniais oprimidos como mais uma razao para alcanc;:ar seu objetivo, uma

revoluc;ao mundial e a aboliyao do Estado opressor. Segundo os comunistas,

qua[quer coisa que incomodasse os parses imperialistas era vantagem para os

trabalhadores.
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Os revolucionarios antiimperialistas consideravam-se internacionalistas. Porem,

o objetivo deles era apenas a independE'mcia de seus pr6prios paises. Uma proposta

global, que retardasse esse objetivo era desconsiderada. Mesmo assim, os

movimentos de independencia, principalmente ap6s 1945, identificavam-se com

idea is antiimperialistas da esquerda socialista/comunista. Por isso, a liberac;:ao

nacional transformou-se em uma palavra fundamental das esquerdas. Hitler e a

descolonizac;:ao, de certa forma, restauraram 0 relacionamento entre nacionalismo e

esquerda. Somente na decada de 70 e que se encontram legitimac;:6es diferentes

para 0 nacionalismo (HOBSBAWN, 1998, p, 178-179).

o nacionalisrno e forma\,ao de Estados-na\,oes dependem do

desenvolvimento da soberania popular; do ponlo de vista hist6rico, na Europa

Ocidenlal e mais tarde em oulros lugares do mundo, esses Estados surgiram como

uma oposiyao a politica dos imperios ou sociedades feudais, como aspectos de urn

amplo movimento democratico (HANS KOHN, apud BOTTOMORE,1981, p. 104).0

soci610go Tom Bottomore argumenta que 0 Estado-nayao surgiu e desenvolveu-se

por duas raz6es intimamente ligadas:

Primeiro, proporcionava um ambiente muito favoravel ao desenvolvimento do
capitalismo, um sistema politico eslclvel, bem organizado. com um conjunto
de leis racional e adminislrado de modo eficaz. especialmente no que se
refere a propriedade e contratos. 0 crescimento e a consolidaryao do Estado-
naryao estao intimamente ligados. em todas as suas fases. it subida da
burguesia ao poder. Segundo, e em grande parte devido it sua associaryao
com 0 desenvolvimento do capitalismo. 0 Estado-naryao foi extremamente
bem-sucedido em term os de aumentar a riqueza e 0 poder: e 0 seu exito fica
demonstrado pela capacidade das nar;oes da Europa ocidental e da America
do Norte. durante 0 seculo XIX e a primeira parte do seculo XX. de
estabelecer controle sobre 0 resto do mundo (BOTTOMORE. 1981, p. 104-
105).

Os movirnentos em favor da soberania popular e da dernocracia, quando, no

seculo XX, comeyaram a espalhar-se pelos parses coloniais e dependentes, tomaram

como exemplo de instituiyc10 politica os Estados-nayao ja a tempo estabelecidos.

Tornaram-se Estados com um forte sentimento nacionalista, em um Estado que cada

32



vez mais assume um papel de extrema importancia na economia e na vida dos

cidadaos.

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, 0 sentimento nacionalista, que no per[odo

entre guerras tinha conhecido seu auge, come~a a sofrer algumas mudanyas. 0

mundo se torna mais rapido, principalmente ap6s 0 fim da Guerra Fria. 0 Estado e
assunto cotidiano dos intelectuais em busca de solU96es para torna-Io eficaz em uma

realidade que muda tao rapidamente em relayao ao passado. Giddens apresenta,

dentro deste contexto, a proposta de uma "terceira via", que seria uma saida possivel

para 0 Estado-nayao, que no ultimo quartel do seculo XX, come9a a ser criticado

sobre varios aspectos.
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CAPiTULO MUDAN<;:AS ESTRUTURAIS NO ESTADO-NA<;:AO,

GLOBALlZA<;:AO E TERCEIRA VIA

Neste final de seculo e comec;o de Dutro, 0 Estado~na9ao safre e continua

sofrendo mudanc;as dentro da sua estrutura. Para urn mundo feita de povos

interligados e dependentes uns dos Qutros, 0 Estado nacionalista do periodo entre

guerras nao e mais passive!. Ele precisa mudar suas estruturas e algumas das suas

concepc;6es para sobreviver aD seculo XXI. Urn mundo cosmopolita precisa de urn

Estado que pense alem das fronteiras. Giddens, na sua ideia de "terceira via" tenta

mostrar de qual maneira 0 Estado pode mudar para tornar-5e util e eficaz em urn

mundo que naD e mais 0 mesmo em relac;ao aD periodo entre guerras. Uma

sociedade cosmopolita, com uma democracia global, precisa de instituic;6es

inovadoras, entre as quais, a mais importante continua sendo 0 Estado. Mas ele

deve se tornar inovador, nao pode ficar parado no tempo.

2.1 - A RELA<;:AO ENTRE A GLOBALlZA<;:AO E AS MUDAN<;:AS NO EST ADO-

NA<;:AO

Um sistema internacional de Estados-na<;ao, com forte sentimento nacionalista

presente em cad a Estado, tem uma tendencia em criar conflitos. As causas principais

sao a ma distribui<;ao de recursos econ6micos entre parses industriais e paises em

desenvolvimento e a escassez de alguns recursos natura is. Bottomore afirma que

existe uma certa dificuldade em controlar a produyao de armas nucleares e que

existem tambem interesses politicos fortes em certas regi6es do mundo, como 0

Oriente Medio e os parses latino-americanos, por parte dos paises mais

desenvolvidos. (BOTTOMORE, 1981, p. 106). 0 mundo est'; fragmentado em

diversas na<;6es, que potencialmente podem entrar em guerra a qualquer instante,

porem delinea-se no cenario internacional uma diminui<;ao dos sentimentos

nacionalistas e um aumento de culturas cada vez mais multiplas e interligadas.
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Hobsbawn mostra que a libertayao nacional nos paises em via de

desenvolvimento foi, na teoria, inspirada no nacionalismo do Ocidente. Porem, na

pratica, os Estados que geralmente foram implantados eram 0 oposto das entidades

linguisticas e etnicamente homogemeas, que representavam 0 modele de Estado-

nayao no Ocidente. Apos a Segunda Guerra Mundial, os novos Estados, criados par

processos de descolonizayao e revolu<;::ao(Intervenc;:ao de poderes externos), sao,

logicamente, ainda hOje, Estados jovens. Este fatar limita a incidencia do "principio

de nacionalidade". 0 apelo da maioria dessas nac;:oes au movimentos nacionais era

de carater internacionalista (HOBSBAWN, 1998, p. 203).

Em relac;:aoaos parses socialistas, a partir de 1917, os arranjos constitucionais

destes Estados basearam-se em formulas de federac;:ao nacional e autonomia.

Pon§m, estes regimes nao sao nacionais, pais consideram um objetivo mais comum

como mais importante do que as nacionalidades constituintes dos paises socialistas.

Em conseqOencia, 0 grande efeito dos regimes comunistas multinacionais foi a de

enfraquecer os problematicos efeitos do nacionalismo.

Contudo, a socialismo, apos a queda do muro de Berlim, perdeu quase toda

sua influencia internacional e nao parece ser uma direc;:ao na qual um mundo

cosmopolita possa caminhar. Ha varias razoes pelas quais 0 sistema socialista nao

foi eficaz.

As origens do socialismo estao relacionadas ao desenvolvimento da

sociedade industrial, a partir do seculo XVllI. Pode se dizer 0 mesmo do

conservadorismo, que foi moldado em reac;:ao a revoluc;:ao francesa. 0

conservadorismo representa um conceito antag6nico ao socialismo. 0 movimento

socialista comec;:ou como uma oposic;:ao ao individualismo; mais tarde veio a critica

ao capitalismo. Foi em principio um movimento filosofico e etico, mas tambem adotou

a postura de uma doutrina econ6mica. Marx Ihe forneceu uma teoria econ6mica

elaborada.

o socialismo enfrenta as limitac;:oes do capitalismo, tenta humaniza-Io. 0

capitalismo par si proprio e economicamente ineficiente, cria desigualdades e nao

consegue se auto-reproduzir a longo prazo. Deve ser humanizado tramite uma
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administrac;ao economica socialista. Segundo Marx, podia existir uma sociedade

geradora de riqueza superior ao capitalismo, que pudesse ser mais igualitaria e

distribuisse a renda de forma mais eqOitativa. Mas 0 socialismo hoje esta totalmente

em decadencia, porque essas pretensoes soc;obraram (GIDDENS, 2000, p. 13-14).

A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a

queda do Muro de 8erlim revelam processos operando em escala global. 0 ana de

1989, no qual 0 Muro de 8erlim foi derrubado, e um marco na crise dos regimes

socialistas do Leste Europeu e na abertura de novas fronteiras para a expansao do

capitalismo naqueles paises. Emergem tensoes nas proprias nac;oes capitalistas e

reaparecem contradic;6es sociais que estavam sob contrale durante a Guerra Fria.

A crise do socialismo das sociedades do Leste Europeu deve-se ao fato de

estas nao conseguirem construir um sistema socialista coerente, de nivel superior ao

sistema capitalista global, com 0 qual haviam rompido. (IANNI, 1992, p. 17). A teo ria

economica socialista foi inadequada, desconsiderando a poder inovador do

capitalismo, capaz de gerar uma produtividade crescente. 0 socialismo nao

compreendeu 0 significado dos mercados como Fontes de informaC;ao (GIDDENS,

2000, p. 14).

A partir da crise dos paises do Leste Europeu pode se entender porque 0

mundo todo parece estar se tornando capitalista. 0 capitalismo invade as parses

protegidos par uma economia centralmente planificada, onde tentava-se

experimentos socialistas. Este movimento transforma-se apes a Segunda Guerra

mundial. Surge a emergencia de estruturas mundiais de poder e, de conseqOencia,

representam a redefiniC;ao e 0 declinio do Estado-naC;ao. 0 Estado deve-se adaptar

as exigencias da economia mundial (IANNI, 1992, p. 23).

Contudo, 0 capitalismo, seja sob a regime liberal-democratico, seja sob a

regime social-democratico, nao consegue eliminar as desigualdades economicas,

politicas, sociais e culturais, as vezes as aumenta, recriando-as au transformando-

as. 0 sistema economico de mercado proporciona um crescimento economico em

crise, pois ele e insensivel em relayao ao meio ambiente social e natural. Nao

considera as problemas da exclusao social, da desigualdade, da fame nos parses
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subdesenvolvidos, da expropria<;:ao de recursos naturais e da polui<;:ao do meio

ambiente, etc.

"E precisamente ao longo desse cicio que se encerra que se formam alguns

dos trac;os mais caracteristicos da sociedade global em emergencia, com as suas

articulal'oes e tensoes, contradil'oes e perspectivas" (IANNI, 1992, p. 33). Neste

processo assistimos a decomposic;ao das economias nacionais; assislimos ao fim do

Estado~nac;ao como organiza<;:ao territorial capaz de governar de maneira eficaz as

atividades economicas nacionais (HOMAE, apud VIEIRA, 2001, p. 93).

Ap6s a Segunda Guerra Mundial, 0 sentimento nacionalista perde parte do

seu estatus, devido as mudanc;as no capitalismo e na sociedade vista em urn

enfoque internacionaL A nac;ao esla perdendo gradativamente a func;ao de uma

economia nacional confinada territorialmente. Formam-se, principalmente a partir da

decada de 60, organizac;6es transnacionais que, como diz a palavra, estao fora do

controle do governo dos Estados. Formam~se blocos maiores do que 0 Estado~

nac;ao, como a Uniao Europeia por exemplo. A maio ria das transac;6es comerciais

internacionais esta fora do contrale estatal.

Hobsbawm argumenta que

o que eu argumento e que apesar de sua evidente proeminencia, 0
nacionalismo e. historicamente, menos irnporlanle. Nao e rnais. como anles.
um programa polillco global. como se poderia dizer que foi nos seculos XIX e
inicio do XX. E. na maior parte. um falor complicador. ou um calalisador para
oulros movimenlos. Nao e implausivel apresentar a hisl6ria do mundo
eurocentrico do seculo XIX como aquele da "construC;:8o de na<;6es~, assim
como fez Walter Bagehot Nos ainda apresentamos dessa maneira a historia
dos principals Estados europeus da Europa, depois de 1870, como no titulo
da obra de Eugene Weber, De Camponeses para Franceses. Estaria alguem
inclinado a escrever a historia do final do seculo XX e do inicio do seculo XXI
em lais term os? Parece improvavel. Pelo contra rio, essa historia teria que,
inevitavelmenle, ser escrita como a hist6ria de um mundo que nao pode
mais ser con lido dentro dos limites das "nac;:oes" e "ESlados~nac;:6es~. como
estes coslumavam ser definidos, tanto politicamenle, ou economicamente,
ou culturalmente, ou mesmo, lingOisticamente. Essa hisl6ria vera "Estados-
na<;oes" e "na<;6es", ou grupos primariamente etnico-linguisticos, antes
retrocedendo. resistindo a, se adaplando a, sen do absorvidos au deslocados
pela nova reestrutura<;ao supranacional do planeta. Nac;:oes e 0 nacionalismo
estarao presentes nessa hist6ria, mas em papeis subordinados e, muito
frequentemente. menores (HOBSBAWN, 1998, p_ 214).
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Se a nacionalismo nao pode rna is ser considerado como um programa politico

global, a grande aumento na rapidez dos fenomenos da globalizaC;ao sao a razao

principal pela qual pode-se pensar realmente em uma sociedade cosmopolita. A

globalizac;ao acelera as mudanc;as que estao ocorrendo dentro das sociedades

nacionais e dentro dos seus aparatos estatais. Mas a que se entende par

globalizac;ao? A globalizac;ao e causa de intensas discussoes na area das relac;oes

internacionais.

Segundo Giddens, existe uma corrente de pensamento que a conceitua como

um processo singular conduzido par urna 16gica dominante. Por exemplo 0

capitalismo, ou 0 imperialismo. Outra corrente a conceitua como uma mescla de

processos multidimensionais seguindo 16gicas inter-relacionadas. "A globalizac;ao

nao diz respeito apenas, ou mesmo basicamente, a interdependEmcia economica,

mas a transformac;ao do tempo e espac;o em nossas vidas. Eventos distantes, quer

economicos ou nao, afetam-nos mais direta e imediatamente que jamais antes"

(GIDDENS, 2000, p. 41).

Vieira fala sobre os transformacionistas, que veem a globalizac;ao como uma

separac;ao radical em relac;ao ao passado. Ela compromete os fundamentos dos

Estados-nac;ao soberanos, os quais perdem, em intensidade, 0 controle das

fronteiras nacionais. A soberania e a autonomia do Estado e colocada em discussao,

mostrando a necessidade de uma ordem p6s-Vestfalia menos estadocentrica, que

em consequencia ampliaria a democracia para alem das fronteiras nacionais. 0

Estado-nac;ao deve se relacionar com complexas organizac;oes internacionais.

Continua sendo 0 atar principal nas relac;oes internacionais, mas sua soberania nao

e mais ilimitada, pois divide-se entre organizac;oes nacionais, regionais e

internacianais (VIEIRA, 2001, p. 96).

Os ceticos enfatizam que a importancia do Estado-nac;ao aumentou para

facilitar 0 processo de globalizac;ao. Encontra-se ate autores que 0 definem como um

mito, pais ele nao e absolutamente inedito. A internacionalizac;ao da economia e uma

resposta a urn processo que dura a varios seculos, sob a guia do capitalismo.
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Contudo, ha opinioes convergentes sobre 0 fato que 0 capitalismo esta

enlrando em uma nova era. Desse ponto de vista, a globalizavao economica e 0

resullado das rapidas e profundas mudanvas acontecidas nas ultimas decadas.

Mudanvas tecnel6gicas, per exemplo nas telecomunicavoes e na informatica;

politicas, principalmente com 0 objetivo de liberalizar 0 mercado a nivel global;

geopollticas, por causa do fim do comunismo; microeconomicas, devido a
competivao em escala mundial; macroecon6micas, po is aumentam os paises

industrializados; ideol6gicas, com uma forte hegemonia neoliberal (VIEIRA, 2001, p.

98).

Essas mudanvas geraram varias consequEmcias. Primeiramente, os centros

decisorios que influenciam a polltica dos Estados nacionais naD correspendem mais

com suas fronteiras nacionais. Simullaneamente a globalizavao, dispersam-se os

lugares de referencia. Ate os centr~s decisorios mundiais nao sao inquestionaveis.

Dissolvem-se fronteiras. 0 Estado-navao entra em declinio. Surgem empresas,

corporac;:6es, conglomerados, organizac;:6es e agencias transnacionais. Os

problemas e as aspira96es sociais, economicas, polfticas e culturais assumem um

carater global (IANNI, 1992, p. 89).

Uma economia sem fronteiras representa um mercado global, onde as

referemcias (mapas e guias) ainda sao tra~adas em termos politicos. Nesta realidade

qualquer estatistica que tome 0 Estado-nac;:ao como base de uma analise esta

desatualizado. As estatisticas, em geral baseadas no nacional, sao uma total

falsidade, nao refletindo de forma precisa os fluxes rea is da atividade ecen6mica.

Tomando como exemplo as diferenc;:as estatisticas entre os norte-americanos e os

japeneses, pede-se concluir que nao e a cultura que produz imensas diferenc;:as nas

atitudes dos dois povos, mas 0 antagonismo entre os seus sistemas, fiscal e

bancario, por exemplo. Os map as construidos na visao das fronteiras nacionais,

usadas atualmente para compreender as tracas econ6micas, sao enganadores. A

velha cartografia tornou-se uma ilusao (OHMAE, 1999, p. 2).

o mundo, gra~as a eficacia das lelecomunica~6es e transportes, fica, de certa

forma, menor, principalmente em termo de fluxo de conhecimento e dinheiro atraves
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das fronteiras. As nac;:oes tentam controlar estes fluxes, mais tais con troles

dificilmente oblem exilos. E neste cenario que se inserem 0 Fundo Monelario

Internacional (FMI), 0 Banco Mundial, a Convenie geral de Tarifas e Comercio

(GATT) e a Organiza,ao para a Coopera,ao e Desenvolvimento (OCDE). Sao

instituic;:6es que movimentam 0 dinheiro global. A Uniao Europeia internacionaliza a

economia, lenlando criar lambem em ambito polllico, inslituic;:6es internacionais

supranacionais. A soberania dos paises europeus e relativa e nao absoluta. A UE

esta abrindo as porlas, ou tentando, aos paises oriundos da extinc;:ao do bloco

socialista.

Todas estas organizac;:oes citadas acima operam na firme convicc;:ao de que as

economias nacionais e a economia internacional nao sao auto~regulilVeis. 0

capitalismo nao e estavel. Ocorrem ciclos, alguns de expansao e acumulac;:ao, oulros

de declinio ou estagnac;:ao, nos quais podem acontecer guerras entra as nac;:oes,

crises e conflitos internos, ou seja, nacionais. "0 reconhecimento da necessidade de

uma autoridade que regule 0 equilibria lotal das economias capitalistas do nosso

tempo nao exige, em principio, que a autoridade reguladora deva ser local ou

nacionai. Pode ser mundial" (JOHN MAYNARD KEYNES, apud IANNI, 1992, p. 92).

A globalizac;:ao tern, entre uma das suas conseqOencias, a tendencia a

desenraizar as coisas, deixando 0 espac;:o global em tempo principalmente presente.

Ianni escreve que:

Assim se desenvolve a novo e surpreendente processo de
desterritarializaqaa, uma caracteristica essencial da saciedade global em
formar;ao. Formam-se estruturas de poder economica, politico. social. e
cultural internacionais, mundiais ou globais descentradas. sem qualquer
lacalizar;ao nitida nesle au naquele lugar, regiao au nar;ao. 0 debilitamenlo
dos vinculos entre pavo, riqueza e territorios, par sua vez, tem alterado a
base de muitas intera90es globais significalivas e, simultaneamente, poe em
causa a definiyao tradicional de Estado. Tambem as ciencias sociais sao
levadas nesse movimento. Formam~se todo uma numerosa e complexa
categoria de intelectuais cosmapolitas. Sao intelectuais organicos do
cosmopolitismo. da economia politica da sociedade global. Sao uma das
expressoes mais avam;:adas, exacerbadas, da desterritorializar;ao. Tecem a
id€da do mundo com base nas possibilidades e exigencias da razao
instrumental (IANNI, 1992, p. 93)
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A sociedade nacional, baseada no Estado-nac;:ao, adquire outras formas de

expressao. A universalidade pensada pela razao iluminista tambem adquire novas

formas de expressao. A sociedade sem fronteiras e uma sociedade caracterizada por

horizontes sociais, econ6micos. culturais e politicos multiplos.

Segundo Homae, as verdadeiras fronteiras num mundo sem fronteiras sao os

"Estados-regiao" Eles podem estar totalmente dentro de urn Estado nacional ou

transcender suas fronteiras. Do ponto de vista economico, as fronteiras dessas

regioes sao as que importam na economia global. Os Estados-nac;:ao ainda sao os

grandes atores no cenario mundial. Mas perderam boa parte da capacidade de

colocar a logica global como primeiro objetivo nas decis6es que tomam (HOMAE,

1999, p. 73). Sempre na opiniao de Homae. 0 que conta hoje sao as regi6es

extremamente desenvolvidas, as quais sustentam estes Estados nacionais.

Geralmente onde ha prosperidade, sua base e regional. Urn exemplo e a regiao de

Sao Paulo, no Brasil. 0 governo central brasileiro deveria trata-Ia como urn Estado-

regiao autentico e permitir, sem restric;:6es, que se integre if economia global. Os

Estados-regiao na~ precisam ser vistos como problemas para 0 governo central. Se

tratadas de maneira correta, podem auxiliar a entrada de investimentos estrangeiros

dentro dos territorios nacionais, sendo assim parceiros fundamentais dos proprios

governos. Mas os Estados nao conseguem privilegiar a 16gica global, ou seja, as

reais interesses do povo (OHMAE, 1999, p, 95),

Ohmae afirma 0 seguinte:

Essa incapacidade manifesla de aceilar. ou mesmo reconhecer. a l6gica
global eslci lenla, mas seguramente. dissolvendo a argamassa que mantem
coesos os ESlados-nat;:oes. Coslumava ser possivel, por exemplo. para os
governos, exercer 0 contrale monopolista sobre as informat;:oes recebidas
por seu povo e. assim. determinar implicitamente suas opryoes econ6micas.
Por exemplo, no Japao, antes da Restauraryao Meiji, 0 monop61io era
praticamente completo. Mesmo depois que 0 pais ~abriu as portas~ ao resto
do mundo, na decada de 1850. 0 governo permaneceu 0 principal ponto de
coleta e de distribuiryilO em lodas as Iracas de informary6es Iransnacionais. A
vida economica fornece margem suficiente para as pessoas comet;:arem a se
indagar se tem um acesso razoavel aos melhores e mais baratos produtos e
serviryos disponiveis. e se sua qualidade de vida e adequada. Mais
preocupante para os detentores do controle politico, as pessoas comery:am
tambem a se indagar se 0 governo faz por elas tudo que deveria. Os fluxos
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globais de informa96es disciplinam oS governos dos Estados-na96es
(OHMAE, 1999, p. 37·38)

"Uma parte importante do debate que se desenvolve desde 0 termino da

Segunda Guerra Mundial esta inspirado nessas preocupar;:oes: crescimento,

desenvolvimento, industrializac;ao, urbanizac;ao, modernizaC;<3o, racionalizac;ao,

arcaico e moderno. periferia e centro, dependemcia e imperialismo. Norte e Sui, Leste

e Oeste, Oriente e Ocidente, neoliberalismo. social-democracia. nova ordem

economica mundial"." (IANNI, 1992, p. 70). 0 mundo est'; em dire,"o de uma

racionalizac;<3o. no sentido de definir fins e meios objetivos, imediatos. Esta

racionalizayao alcanya todos os lugares. movida por um cicio de ocidentalizayao

(influencia dos paises desenvolvidos de cultura ocidental: Estados Unidos, Europa,

etc.) que hoje e orientado par organizayoes publicas e privadas multilaterais,

transnacionais. Um fator desse processo e a universalizayao da lingua inglesa

(IANNI, 1992, p, 70·73)

Esta ocidentalizag<3o cria divergencias entre as nagoes mais ricas do planeta e

as organizagoes multinacionais, po is umas atuam de forma contraditoria em relagao

as outras. Alem disso, e importante que as nagoes ocidentais respeitem as cuJturas

nao ocidentais. Pois essas culturas. influenciadas pelo imperialismo ocidental,

continuam a produzir, devolvendo elementos culturais ocidentais misturados com

elementos culturais delas. As vezes estas culturas colocam na sociedade mundial

suas produyoes originais. De conseqiiencia. urna possivel civilizayao mundial

absoluta deve considerar e respeitar todas as culturas numa cOliga9ao pacifica de

civilizac;oes em escala mundial.

o crescimento econ6mico parece eslar relacionado com a economia global.

Mas, dentro dos Estados nacionais ha grupos que fortalecem 0 principio de "defesa

nacional" rnais para os proprios interesses do que para 0 bern geral do povo. Estes

grupos devem entender que 0 crescimento econ6mico esta junto com as trocas

cornerciais globais. Os "Estados-regiao" devem ser ajudados pelo Estado-na9ao.

Uma poHtica inteligente do governo pode ser positiva. Mas os Estados-nayao nao

conseguern livrar-se do 6nus da protec;ao e do minimo publico. 0 destino desses
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Estados e fornecer incentivos para 0 uinleresse naciona!", no sentido de nao deixar

acontecer denlro das nagees 0 declinio industrial. Porem, estes aparatos estatais sao

um meio de criar uma dependE!ncia ao apoio central. Nao sao urn meio de aproveitar

a economia global (OHMAE, 1999, p. 55-56),

Oiante do fenerneno da internacionaliza9aO da produ9ao, do comercio e das

finan9as, fica claro que esta internacionaliza9ao impee restri90es a soberania e a
autonomia dos Estados nacionais, diminuindo 0 papel deles em termos de agentes

do desenvoJvimento econ6mico. 0 Estado e menos garantidor da coesao e

inte9ra9ao social e nacional do que era antigamente. As decis6es sao tomadas

globalmente. A capacidade de cuidar dos assuntos domesticos e bastante debilitada

pelos fluxos transnacionais. Por exemplo, comercio, informa9ao, tecnologia, capital,

etc. Estes fluxos atravessam com extrema facilidade as fronteiras nacionais.

Em reta9ao a influencia das organiza90es internacionais de governan9a global

nos Estados nacionais, Vieira expressa 0 seguinte:

Os mecanismos dominantes de governan.;:a global promovem novas
concentrat;;6es de poder, que, sem admitir contrale democralico. afelam
profundamente a autonomia dos Estados individuais. impondo reslric;:6es severas
a sua capacidade tradicional de integrac;:ao social e nacional. Tal fato acarretou as
seguintes impJicat;;oes:
a) a drastica reversao do papel do Eslado com relat;;ao a regula9ao do mercado e
a responsabilidade pela questao social:
b) a apatia e a desconfiant;;a crescentes das populacOes com a politica
convencional e os politicos profissionais
c) a dinamica de fragmentat;;ao de idenlidades subnacionais e de decomposit;;ao
da velha sociedade civil (VIEIRA, 2001. p. 98-99).

Este processo gerou uma variedade de novas identidades coletivas seja

subnacionais ou supranacionais. Oeste ponto de vista, 0 Estado-na9ao cada vez

mais e desafiado par uma sociedade multicultural. A identidade nacional parece ser

atualmente uma das tantas identidades que as proprias sociedades constroem. "A

globalizay03o constituiria, assim, um processo singular, sem precedentes hist6ricos,

tal como sustenlado pelos Iransfarmacionistas. Trala-se de urn processo complexo e

contradit6rio, combinando heterogeneidade, homogeneiza9ao, localismo,
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desterritorializac;ao, renacionalizac;ao e fragmentac;ao das identidades coletivas. em

conslanle processo de Iransformal'ao" (SCHOL TE, apud VIEIRA, 2001, p. 99).

Em relac;ao as mudanc;as geradas principalmente neste ultimo quarto de

seculo. Vieira diz que:

Persistem diferencas nolaveis nas siluacOes nacionais e internacionais. que
geram fortes variacoes nas conseqOencias nacionais do processo de
globalizacBo. Outra conseqOencia de extrema importimcia refere-se a propria
democracia liberal e ao potencial de democralizacao das sociedades
contemporaneas. A ideia de comunidade politica que se aulogoverna e e
capaz de determinar seu pr6prio futuro. imanente a nocao de democracia.
fica em grande medida esvaziada diante da dinamica das rela90es. forcas e
ideologia da globalizacao econ6mica. Dado que a pralica e a ideologia da
globalizacao conseguiram. em grande medida. restaurar a separacao da
economia do dominio politico, os governos defronlam com uma capacidade
de reguiacao e de controle bastanle diminuida. reslringindo-se ao papel
reduzido de adminislradores do ajuste da economia no plano nacional, com
o objelivo de ganhar competitividade no mercado global e assegurar 0 clima
de confiabilidade capaz de alrair os inveslidores (VIEIRA. 2001. p. 94)

o que Viera tenta nos mostrar, e sin6nimo do fim do Estado? As bases do

Estado, lerritorialidade, soberania. autonomia e legalidade, estao sendo pastas em

discuss2lo. "Seu formato esta sendo alterado. A globalizaC;2Io "afasla-se" do Estado-

nac;ao no sentido de que alguns poderes que as nac;6es costumam possuir, inclusive

aqueles que sao subjacentes a actministrac;ao econ6mica keinesiana, fcram

enfraquecidos. No entanto, a globalizac;ao tambem "empurra", ela cria novas

demandas e tambem novas possibilidades para a regenerac;ao de idenlidades locais

(GIDDENS, 2000, p. 41). "Os Eslados-nal'oes cont;nuam sendo os agenles ma;s

importantes no cenario internacionai. As nac;oes e seus direitos de soberania estao

sendo radicalmente remodel ados. AJem das poderosas influencias do mercado global

e da nova tecnologia de comunicac;oes, ha um maremoto de "globalizac;ao a partir de

baixo", milh6es de pessoas comuns e grupos organizados de todos os Opos. Uma

infra-estrutura de sociedade civil global esta sendo construida por estas mudan9as, 0

que e indicado pelo crescente numero de organizac;6es nao-governamentais"

(GIDDENS, 2001). E impcrtante dar cada vez mais espac;o para inicialivas da

sociedade civil, a qual deve organizar~se e ja esta se organizando. formando 0 que
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haje e chamado, entre autros names, terceiro setor. 0 sistema internacional de

Estados ainda nao acabou, mas cad a urn deles precisa se moldar ao sistema global,

para nao ser engolido pelo proprio sistema. E neste cenario que Giddens nos pro poe

a ideia chamada de wTerceira Via"

2.2 - SOCIEDADE CIVIL E TERCEIRO SETOR

Segundo Vieira, 0 Estado esta passando por significativas mudan9as na sua

estrutura. Para continuar a ser funcional. 0 aparata estatal tern a necessidade de se

moldar as novas exigencias da sociedade. A relac;ao entre 0 Estado e a sociedade

civil esta sendo fundamental nestas tais mudan<;as, pais as cidadaos estao tentando

se tornar mais ativos dentro da propria sociedade. "Pensar a democracia como nova

relayao entre a Estado e sociedade, a partir da perspectiva societaria, exigira, como

observou Avritzer, enfrentar 0 desafio de buscar urn desenho institucional adequado"

(VIEIRA, 2001, p. 77).

Segundo Bresser, nos anos 90, comeya urn movimento que critica a proposta

neoliberal, de reform a e reconstruyao do Estado. Este Estado aprofunda a regime

democratico e amplia a espayo publico nao estatal. A crise dos paises em

desenvolvimento e a conseqOente desacelerayao do crescimento economico dos

paises desenvolvidos, nos anos 80, incentlvaram uma inovayao social para tentar

resolver problemas coletivos. Torna-se evidente a necessidade de uma reforma

estatal (BRESSER, 1999, p. 15).

Giddens afirma que no mundo contemporaneo precisamos de rna is governos

e nao do desaparecimento dele. 0 mercado em si nao pode ser considerado a unica

soluyao. 0 governo e a Estado devem ser ageis, democraticos e transparentes. As

intervengoes econ6micas precisam ser diferentes daquelas do passado. Precisa

saber quando regulamentar a vida economica, mas tambem quando

desregulamenta-Ia. Nao se pode inibir objetivos basicos da economia como, par

exemplo, inovat;:ao ou maior numero de empregos. 0 govern a tera de formar os

recursos da sociedade civil, para que a parceria governo-sociedade civil possa ser
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uma solugc3o para enfrentar as problemas atuais do Estado·nagc3o (GIDDENS, 2001,

p.88).

Bresser indica algumas inovag6es na relagao entre Estado e sociedade civil.

Entre elas, uma inovagao fundamental e a crescente importancia que adquirem as

formas de propriedade e de contrale social publico nao·estatais. A burocracia do

aparato estatal, presente no seculo XX, entrou em crise a partir dos anas 70. Uma

soluga.o para esta crise sao as organizagoes de servigo nao-estatais, atuando em

setores fundamentais como educagao, saude e cultura. Atraves de financiamento

estatal, elas pod em representar uma forma de controle social direto sobre a

administra<;ao publica e sabre a proprio Estado (BRESSER, 1999, p. 16).

As organizag6es publicas nao·estatais esta.o contribuindo para a construgao

de uma estrutura institucional mais democrcitica, baseada na sociedade civil e nao

nas elites que geralmente controlarn a vida politica. Espagos publicos independentes

das instituig6es governamenlais sao obrigatorios dentro da democracia

contemporanea. Sao pontos de conexao entre 0 poder politico e os cidadaos. Desta

maneira esle poder politico e distribuido denlro da propria sociedade. Vieira escreve

que:

o Estado e/ou mercado nao podem mais se arrogar 0 monopolio de planejar
e praticar at;6es sociopoliticas de interesse publico deixando de fora a
sociedade. Tanto a estatismo como 0 neoliberalismo deixam a sociedade em
segundo plano. A saida que vem sendo lentada pelo movimenlo cidadao se
da por meio de um p6s-liberalismo, no qual se tem um Eslado socialmente
controlado e urn mercado socialrnenle orientado. A sociedade lorna-se uma
esfera social-publica, conslituJda a partir de ideias proprias e independentes
do ESlado e do mercado. Essa nova esfera e nao.-estatal e nao-mercantil,
pois escapa ao dominio do Estado e a 169ica de lucro do mercado (VIEIRA,
2001, p. 79·80).

o setor produtivo nao-estatal e tambern conhecido como terceiro setor, setor

sem fins lucrativos ou setor nao-governamental. Neste setor ha uma participayao

cidada nos assuntos publicos. Segundo Bresser, 0 publico nao·estatal e

representado por organizayoes de controle publicas porque visam 0 interesse geral.

Elas sao nao·estatais, pais nao fazem parte do aparato dos Estado. (BRESSER,

1999, p. 16). Vieira diz que as organizagoes socia is que tern contrato de gestao com
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a Estado poderiam ser consideradas organizat;:6es paraestatais, considerando que

funcionam com urn investirnento estatal. Tambem diz que a expressao "paraestatal"

nao se adapta as organiza~6es autonomas da sociedade civil (VIEIRA, 2001, p. 84).

Contudo, a importante e criar uma parceria entre governo e instituit;:6es da sociedade

civil para renovar e desenvolver a comunidade (GIDDENS, 2000, p. 79).

Atraves do refort;:o de organiza90es nao-estatais prestadoras de servi~os

socia is, 0 Estado pode, ao inves de ser burocratico demais ou exlremamente

neoliberal, se organizar de forma a proteger os direitos sociais financiando estas

organiza96es. Introduzindo competit;:ao na provisao de serviyos, 0 Estado pode

tornar-se mais eficaz, util e mais democratica, Suas atividades seriam diretamente

conlroladas pela sociedade civil. Bresser, tocando 0 lema da reforma do Estado,

escreve que:

A reforma do Estado que esta ocorrendo nos anos 90 devera conduzir a um
Estado fortalecido, com suas finan9as recuperadas e sua administra9ao
obedecendo a crilerios gerenciais de eficiemcia. Mas a reform a tambem
devera alcantyar a garanlia, pelo Estado, de que as alividades sociais, que
nao sao monopolistas por natureza, sejam realizadas competitivamente pero
selor publico nao-estatal e por ele controladas ainda que com seu apoio
financeiro, de maneira a conseguir a amplia9ao dos direilos sociais. Assim,
inclusive como condi98o para 0 desdobramenlo se suas oulras dimensoes, a
reforma visa renovar 0 sistema politico incorporando a propria participa9ao
cidada mediante 0 contrale social. Um Estado assim reconstruido podera
resislir aos efeitos perturbadores da globalizatyilO e garantir uma sociedade
nao somente mais desenvolvida. mais tambem menos injusla (BRESSER.
1999, p. 17-18)

o setor publico nao eslatal distingue-se do setor publico por atuar de forma

descentralizada e pouco burocratica. Atua em contato com a populayao alvo, e mais

agil e flexivel na sua gestao, tern grande resultado na realizat;:ao de seus objetivos

socia is e tern uma eficiencia maiar do que a setar publico, lento e burocratico nos

seus processos administrativos. 0 terceiro setor, ao contrario do setor privado,

emprega mao-de-abra e nao a substitui par maquinas. Ele atua em varias areas e as

principais sao: educac;ao, saude, cultura, meio ambiente, projelos comunitarios, etc

(VIEIRA, 2001, p. 80-81).
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Durante boa parte do sEkulo XX, 0 Eslado e 0 rnercado tern side considerados

as unicos organizadores da vida social. 8resser argumenta que a desenvolvimento

do mercado nao pode existir sem um Estado que tenha fungoes protetoras,

mediadoras e redistributivas fundamentais ao desenvolvimento social e econ6mico.

Principalmente na ultima parte do seculo XX, a sociedade civil comec;:a a ser vista

como uma terceira esfera entre a Estado e a mercado. Contudo, como a Estado e a

sociedade civil nem sempre realizam a interesse publico, e precise ~abrir a discussao

sobre a institucionalidade, que tanto pode favorecer a satisfagc30 de necessidades

publicas a partir da sociedade, como pressionar a partir dela para que a esfera

publica se fac;:areal e efetivamente publica, ou seja, esteja aberta a participac;:ao de

todos e possa assim regulamentar as centr~s de poder social e econ6mico"

(BRESSER, 1999, p. 21). Bresser observa que:

Cresce a consciencia de que a transparencia efetiva da coisa publica e de
sua gestao e a garantia mais concreta da democracia participativa contra a
viola98o dos direitos publicos e a privatiza9aO da res publica. Mas, alE~m
disso, aumenta a convic98o de que, junto com a transpar€mcia, e necessario
o controle social para proteger os direilos publicos. Democracia e
perspectiva republicana se complementam. 0 controle social constitui a
forma atraves da qual a sociedade pode controlar diretamente 0 Estado, em
adi9c3o as formas de controle representativo classico (BRESSER, 1999, p.
24)

o terceiro setor tern algumas significativas vantagens em relac;:ao ao setor

publico. Ele tern uma atuac;:ao descentralizadas, uma estrutura mais leve e

desburocratizada, como dito antes, sempre esta a contato com a populac;:ao alva.

NEW e lento como 0 selor publico. Em relac;:ao ao setor privado, nao substitui

trabalhadores humanos por maquinas. Existe urn clima de relagoes humanas mais

solidario. "0 mesmo processo de globalizac;:ao que enfraquece 0 poder dos Estados

nacionais fortalece a sociedade civil, que intensifica a grau de organiza<;:ao do

terceiro setar para realizar fungoes sociais que 0 Estado deixa de cumprir e que 0

mercado jamais cumpriu" (VIEIRA. 2001, p. 81). Segundo Vieira, a rela,;;o interesse

publico com efici:lcia administrativa, faz com que a produgao de servigos denlro do

ambito nao-estatal, seja mais eficiente em rela<;:aoao setor estatal e privado. Porem,
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a terceiro setor apresenta problemas como. par exemplo, a heterogeneidade das

organizac;6es da sociedade civil, au a possivel mercantilizac;:ao e burocratizayao que

podem acontecer na realizayao de parcerias com 0 Estado (VIEIRA, 2001, p. 82).

o publico nao-estatal tern perspectivas bern definidas, como par exemple, a

produc;:ao de bens e 0 controle social: estas perspectivas nao sao possivels uma sem

a outra. 0 lerceiro setor e politico e economico, pois produc;:ao e controle estao

interligados dentro do ambito dele (BRESSER, 1999, p. 43).

Analisando 0 cenario atual, parece que apenas 0 Estados ou apenas a

mercado nao possam responder ao desafio das cada vez maiores demandas sociais.

Por isso, 0 espac;:o para a sociedade civil erganizada, 0 terceiro setor, parece ser

cada vez mais amplo.

o papel do Estado hoje deve se moldar as mudanc;:as no cenario internacional

e denlro das proprias sociedades nacionais. Cada um deles precisa se moldar ao

sistema global, para nao ser engolido pelo proprio sistema. E nesse processo, a

sociedade civil e fundamental. E neste contexto que Giddens nos prop6e a idela

chamada de "Terceira Via"

2.3 - 0 EST ADO SOB A PERSPECTIVA DA IDEIA DE "TERCEIRA VIA"

Segundo Giddens. a Estado deve reagir estruturalmente a globalizac;:ao. A

descenlralizac;:ao nao e urn processo unilateral. A globalizac;:ao gera delegac;:ao de

poder de cima para baixo, mas tambem uma delegac;:ao de poder para cima. Esse

duplo movimento, que pode-se chamar dupla democratizac;:ao. pode larnar ° Estado

mais alivo as influencias.O Estada deveria expandir 0 papel da esfera publica, a que

significa reforma constitucional dirigida para maior transparencia e abertura, visanda

a cambale a carrupc;:ao.Para conservar au recuperar legitimidade, Estados sem

inimigos tern de elevar sua eficiencia administrativa. 0 governo precisa reafirmar a

propria eficacia diante dos mercados (GIDDENS, 2000, p. 82).

49



A pressao para baixo da globalizayao introduz a necessidade de formas de

democracia diferentes do processo ortodoxo de votay03o. 0 governo pode

restabelecer contato mais direto com os cidadaos, e os cidadaos com 0 governo.

Estados sem inimigos dependem, para sua legitimidade, da capacidade de

administrar riscos. A administrayao do risco, nao refere- se apenas a provisao de

seguranya, mas procura tambem esclarecer as escolhas pn3ticas e os limites do

conhecimento cientifico ou tecnol6gico disponivel.

A democratizayao da democracia nao pode ser somente local ou nacional. 0

Estado deve ter uma perspectiva cosmopolita. 0 novo Estado democratico que

Giddens propoe e resumidamente seguinte: descentraliza9ao; dupla

democratiza9ao: renova9ao da esfera publica e maior transparencia; eficiencia

administrativa; mecanismos de democracia direta; e governo como administrador de

riscos (GIDDENS, 2000, p. 87).

A promoc;:ao de uma sociedade civil ativa e uma parte basica da polftica da

terceira via. 0 declinio civico e real e visivel. Giddens diz que a renovac;:ao da

sociedade civil deveria partir dos seguintes pontos: governo e sociedade em

parceria; renovac;:ao comunitaria atraves do aproveitamento da iniciativa local;

envolvimento do lerceiro setor: protec;:ao da esfera publica local; prevenC;:8o do crime

baseada na comunidade; a familia sob uma perspectiva rna is democratica

(GIDDENS, 2000, p. 89).

Estado e sociedade civil deveriam agir em parceria, para ajudar- se, mas

lambem para conlrolar- se. 0 lema da comunidade e fundamental para a nova

politica. Comunidade diz respeito a meios praticos de fomentar a renovaC;:03osocial e

material de bairros. pequenas cidades e areas locais mais amplas.O envolvimenlo do

terceiro selor deveria ser encorajado pelo governo. 0 investimento sustentado

governamental pode criar relevantes qualificac;:oes para 0 trabalha, desenvolver a

propriedade de negocios locais e fornecer capital para a refarma au a canstruc;:8o. 0

governo pode fornecer de uma maneira direta, mas tambem criar incentivos para que

empresas privadas fa9am investimentos, oferec;:am programas de treinamento e

fomentem a inicialiva 10cal.As paliticas de renova9030 comunitaria nao devem ignorar
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a esfera publica. Uma esfera publica aberta e lao importante em nivel local quanta

em nivel nacional, e essa e uma das maneiras pelas quais a democratiza980 se liga

diretamente ao desenvolvimento comunitario. Sem isso, os esquemas de renova/yao

comunitaria ameac;am separar a comunidade da sociedade mais ampla e sao

vulneraveis a corruP98o. "Publico" aqui inclui 0 espayo fisico publico.

o Estado pode esmagar a sociedade civil. Como exemplo podemos

considerar a Uniao Sovietica. Uma sociedade civil saudavel protege 0 individuo do

poder estatal avassalador. Mas a sociedade civil nao e uma fonte de ordem e

harmonia espontaneas. A regenerac;:ao comunitaria pode criar seus proprios

problemas. E 0 governo que deve redimir estes problemas; 0 Estado, porem, nao

deve transferir todos seus poderes a sociedade civil.

Prevenir 0 crime e reduzir 0 medo do crime sao ambos relacionados com a

regenerac;:ao da comunidade.A desintegrac;:ao da civilidade cotidiana esla

diretamente relacionada com a criminalidade. As pessoas abandonam os espac;:os

publicos. A medida que se retiram fisicamente, elas se afaslam tambam de papa is de

apoio mutuo junto a concidadaos, com isso abandonando os contreles sociais que

anteriormente ajudavam a manter a civilidade no seio da comunidade.

Uma enfase renovada na prevenyao do crime mais que na aplicac;:ao da lei,

pode caminhar de maes dadas com a reintegrac;:ao do policiamento na comunidade.

Para funcionar, parcerias entre agencias governamentais, 0 sistema judicia rio

criminal, associac;:6es locais e organiza<;6es comunitarias tern de ser abrangentes.

Governo e empresariado podem ajudar a reparar a degradac;ao urbana.

Fala- se hoje em dia do colapso da familia. A familia e 0 ponto de enconlro de

uma gama de tendencias que afetam a sociedade como um tOdo. Retornar a familia

tradicional e poueo plausive1. Segundo Giddens deve-se partir do principio da

igualdade entre os sex~s, do qual nao pode haver retorno. A familia esta se tornando

democratizada, e tal democratizar;:ao sugere como a vida familiar poderia combinar

escolha individual e solidariedade social.

Giddens nos prop6e urn Estado do desenvolvimento social.A politica da

terceira via daria uma enfase muito forte if competitividade e a gerac;:ao de riqueza.
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Elas nao serao desenvolvidas, no entanto, se os individuos forem abandon ados ao

proprio destin~. 0 governo tern urn papel essencial a desempenhar investindo nos

recursos humanos e na infraestrutura necessaria para 0 desenvolvimento de uma

cullura empresarial.

A politica da terceira via advoga uma economia mista, que busca uma nova

sinergia entre os setores publico e privado, utilizando 0 dinamismo dos mercados

mas considerando sempre 0 interesse publico. Essa economia envolve urn equilibrio

entre regula9ao e desregula9ao, num nivel transnacional bem como em nivers

nacional e local; e um equilibrio entre 0 econ6mico e 0 nao~econ6mico na vida da

sociedade.

Os social-democratas tern de alterar a rela9ao entre risco e seguran9a para

desenvolver uma sociedade que assuma "riscos com responsabilidade" nas esferas

dos mercados governamentais, empresariais e de trabalho. Os social-democratas

nao deveriam admitir que niveis elevados de desigualdade sao funcionais para a

prosperidade economica, ou que sao inevitaveis. A igualdade deve contribuir para a

diversidade. 0 cultivo do potencial humano deveria, na medida do possivel, substituir

a redistribui9aO a posteriori.

o sistema que Bismarck criou na Alemanha e em geral considerado a forma

classica do welfare state. Contudo, a welfare state alemao sempre leve a

coiabora9aO de associa90es do terceiro setor. 0 objetivo e ajudar esses grupos a

alingir seus objetivos socials.

A politica da terceira via deveria aceilar algumas das criticas que a direita faz

ao welfare state. Ele e essencialmente nao-democratico, dependendo, como

depende, de uma distribui9ao de beneficios de cima para baixo. Nao da espa90

suficiente a liberdade pessoaL Algumas formas de welfare sao burocraticas,

aJienantes e ineficientes, e beneficios de welfare podem gerar consequencias

perversas. Entretanto, a polilica da terceira via ve esses problemas como parte da

razao para reconstruir urn welfare stale eficiente e mode mo.

o welfare state precisa ser tao dinamico e responsivo a tendencias sociais

rna is amplas quanto qualquer outro setor do governo. Como ele representa urn fundo
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de risco mais que de reCUfSOS, precisa reconhecer as quest6es ligadas ao risco: a

administrac;:ao efetiva do risco (individual ou coletivo) nao significa simplesmente

minimizac;:ao dos riscos ou prote<;:ao contra eles; significa tambem utilizac;:ao do lade

positivo ou alivo do risco e fornecimento de recursos para enfrenta-Io. 0

enfrentamento do risco e reconhecido como inerente a alividade empresarial, mas 0

mesmo se aplica a for<;:a de trabalho. Decidir passar a trabalhar e abrir mao de

beneficios e um risco, mas enfrentar esse risco e freqOentemente benefico tanto para

o individuo quanto para a sociedade mais ampla.

Oeverfamos hoje falar de welfare positiv~, para 0 qual os proprios individuos e

outras instituic;:6es alem do governo contribuem,e que e funcional para a gera<;:ao de

riqueza. Welfare nao e em essemcia um conceito economico, mas um conceito

psicologico. Beneficios economicos nao sao suficientes para cria-Io. A diretriz e 0

investimento em capital humano sempre que e possivel, em vez de fornecimento

direto de sustento econ6mico. No lugar de welfare state deveriamos considerar 0

Estado do investimento social, operando no contexto de uma sociedade de welfare

positiv~. 0 welfare state deveria ser substituido pela "sociedade de welfare". As

institui<;:6es do terceiro setor deveriam desempenhar um papel maior no fornecimento

de servi<;:os de welfare. A concessao de beneficios de cima para baixo deveria ceder

lugar a sistemas de distribui<;:ao mais localizados.A reconstrw;ao do welfare state

deve estar integrada a programas para 0 desenvolvimento ativo da sociedade civil.

Mas, quais sao as estrategias de desenvolvimento social segundo Giddens?

Como as instituic;:oes e servic;:os do welfare state sao numerosas, Giddens limita-se

na sua obra, a comentarios sobre seguridade social. Ele toma como base duas areas

muito discutidas e dificeis de resolver: provisao para velhice e para a desemprego.

Com relac;:ao a velhice, Giddens afirma que um nivel adequado de

aposentadoria fornecida pelo Estado e uma necessidade. Porem, no welfare positivo,

nao e suficiente pensar apenas em termos economicos.O conceito de uma

aposentadoria que se inicia na idade do afastamento do trabalho, e 0 rolulo

uaposentado" foram inven<;:oes do welfare state.Giddens propoe a abolic;:ao da idade

fixa para aposentadoria, usando as pessoas mais velhas como recurso e nao
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considera-Ias um problema. Os idosos deveriam estar diretamente vinculados as

gerac;oes mais jovens. Para os [dosos debilitados, que de conseqOencia nao podem

trabalhar, deveriam ser postos a disposic;ao recursos coletivos.

Com relavao ao emprego, a posic;ao da terceira via deveria ser a de que a

desregulac;ao naQ e a resposta. Os gastos com 0 welfare deveriam permanecer nos

niveis europeus e nao nos americanos, mas ser desviados tanto quanto possivel

para 0 investimento no capital humano. Os sistemas de beneficia deveriam ser

reformados onde induzem perigo moral, e uma atitude mais ativa de enfrentamento

do risco ser encorajada. sempre que possivel mediante incentiv~s, mas onde

necessario por obrigac;oes legais. Estrategias para a criac;ao de emprego e 0 futuro

da necessidade de trabalho precisam ser baseadas numa orientaC;ao para as novas

exigencias economicas. Empresas e consumidores estao operando numa escala

mundial em term os dos padroes exigidos para bens e serviryos. Pressoes para

corresponder a esses pad roes iraQ se aplicar tambem cada vez mais as forc;as de

trabalho. Em alguns contextos essas pressoes irao provavelmente aumentar

processos de exclusao social. A diferencia9ao nao sera somente entre trabalhadores

manuais e instruidos, mas entre aqueles que tem uma perspectiva local e os que sao

mais cosmopolitas.

o investimento em recursos humanos esta se provando a principal fonte de

vantagem relativa que empresas tern em setores-chave da economia.A analista de

neg6cios Rosabeth Moss Kanter identifica cinco areas em que a politica

governamenlal pode ajudar na criac;ao de empregos. Oeveria haver apoio

governamenlal para inicialivas empresariais associadas a pequenas industrias

iniciantes e a inova9ao tecnol6gica. Oeveria haver educac;ao ao longo de toda

vida.Precisa-se de parcerias em projetos publicos entre 0 proprio setor publico e 0

privado. Politicas de governo precisam aumentar a portabilidade. Por fim, os

governos deveriam encarajar politicas de local de trabalho favoravel a familia, algo

que pode tambem ser alcanyado par meio de colabora90es publico-privadas.Quanto

mais as empresas enfatizarem os recursos humanos. maior competi9ao havera por

se ler as condic;oes de trabalho mais favoraveis a familia. Os governos que as
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ajudarem iraQ tender tambem a atrair investimento interno.Essas estrategias nao

podem provavelmente empregar a lotalidade das cidadaas, mas pode abaixar a taxa

de desemprego.

Uma vez que ° reflorescimenlo da cullura civica e uma ambiyao basica da

politica da terceira via, a envolvimento aliva dos governos na economia social faz

sentido. Cada vez mais pessoas esUlo buscando tanto um trabalho significativo

quanla aportunidades de compromisso fora do trabalho. Se a sociedade for capaz de

elevar e recompensar esse compromisso e equipara-Io a urn emprego vantajoso,

pode criar tanto identidade individual quanta coesao social.

Em suma, que apan§ncia teria um welfare state, a Estado do investimento

social na sociedade de welfare positivo, radical mente reformado? Dispendio com

welfare, compreendido como welfare positivo, sera gerado e distribuido nao atraves

de todo 0 Estado, mas pelo Estado que trabalha em combinagao com outras

instiluiyoes, inclusive as empresas. A sociedade de welfare aqui nao e apenas a

nagao, mas se eslende acima e abaixo dela. Na sociedade do welfare positivo, a

contralo entre a individuo e a governo se transforma, uma vez que a autonomia e a

desenvolvimento da pessoa, a meio de expandir a responsabilidade individual, lorna-

se a foco primordial. Welfare nesse sentido basico diz respeito tanto aos pobres

quanto aos ricos.O welfare positivo lem como base as seguintes palavras: autonomia,

educa,aa durante tad a a vida, bem-estar e iniciativa (GIDDENS,2000, p. 138-139).

Um mundo cosmopolita, para ser viavel, precisa de um Estado diferente do

atual. A proposta de Giddens e exlremamente interessante, junto com outros falores,

pode ser fundamental para guiar 0 que se pode fazer para melhorar a Estado e 0

proprio cenario internacional. 0 mundo sob uma olica cosmopolila pode diminuir as

conflitos, pode fazer interagir culturas, criar outras, fruto desta interagao. Pode criar

maior entendimento entre os povos. minimizando as diferengas e valorizando cad a

cultura, atraves do respeito, da solidariedade, da propria vontade de aprender com e

dos outros.
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CAPiTULO 3 - PAZ PERPETUA, COSMOPOLITISMO E DEMOCRACIA GLOBAL

o avanyo da tecnologia, principalmente nos meiDs de comunicac;;ao, e a

agilidade e rapidez das mudan9as e das transa90es econ6micas no mundo, gerou

modificac;:6es significativas no cenario internacionaL 0 mundo hoje naD e mais lao

grande, a treca de informac;6es e produtos entre as diversos pavos e culturas e
extrema mente rapida. Pode-se pensar hoje na possibilidade de urn mundo

cosmopolita, cnde 0 conceito de cidadania naD e mais 0 mesma, cnde a guerra pade

ser combatida de uma maneira mais eficaz em relayao ao passado, cnde exista uma

sDciedade cosmopolita. Do meu ponto de vista, 0 cenario internacional nao deve ser

considerado como algo fragmentado, ao contra rio, deve ser vista como urn todo com

diferentes atores participando dele. Este cenario, alem de possuir valores

cosmopolitas, que ao mesmo tempo respeitem a cultura de cada grupo, precisa ser

democratizado sabre uma 6tica juridico-institucional.

3.1 - UM NOVO CONCEITO DE CIDADANIA

Podemos pensar, na atualidade, em uma cidadania de cunho economico e

social. Fatores como a cria9<30 de 6rgaos supranacionais na Uniao Europeia, e a

presen9a cad a vez maior de imigrantes, claramente estrangeiros, em diferentes

paises, sao fatores que estao colaborando para uma mudan9a no conceito de

cidadania. Ela nao e rna is apenas um conjunto de direitos e liberdades, mas e

tambem um conjunto de direitos econ6micos e socia is. Octavio lanni, pensando em

urna sociedade global, diz que:

Nos horizontes abertos pela sociedade global, recolocam-se problemas
fundamentais, primordiais. Um deles diz respeito ao contrato social, visto em
suas implicary6es politicas, sociais, econ6micas e culturais. As partes sao
simultaneamente os Estados nacionais, as organizary6es mullilaterais, as
empresas transnacionais. Mas podem ser tambem as coletividades internas
de cada naryao, compreendendo grupos, etnias, minorias, classes,
movimentos socia is, partidos politicos. correntes de opiniao publica. Mas
ainda, pode ser a individuo, vislo como ser social. No ambito da sociedade
global, as principios de liberdade, igualdade e propriedade. organizados no
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contrato, em geral ope ram em lermos econ6micos. A soberania do cidadao
apenas come¥a a ser pensada, codificada, se eslivermos pensando na
sociedade mundial. Nesta altura da historia. a cidadania vigen Ie, efetiva,
indisculivel. e a da mercadoria. A mercadoria a!can¥ou a cidadania mundial
muito antes do que 0 individuo. A rigor. os ditemas do contrato social
recolocam-se outra vez, de forma nova. A ordem internacional, e com ela a
papel do Estado-na¥8o, esla mudando. Houve, recenlemente, um aumento
da inlernacionaliza¥ao das alividades domeslicas e uma intensifica¥ao dos
processos de decisao em contextos internacionais. E certamente muito forte
a evidemcia de que as rela¥oes internacionais e transnacionais debilitaram os
poderes do moderno Estado soberano.. Em consonancia com esses
desenvolvimentos, 0 significado e 0 lugar da democracia devem ser
repensados em rela<;ao a uma serie de eslruluras e processos locais,
regionais e globais que em parle se recobrem (IANNI, 1992, p. 107).

Segundo Vieira, atualmente, nao se pode negar aos estrangeiros os direitos

de plena cidadania. Sempre segundo ele, como acontece na Holanda, poderia se

definir cidadania sem necessaria mente associa-Ia com 0 conceito de nacionalidade e

quem reside no territ6rio de um determinado Estado deveria ter a direito de tomar-se

cidadao. A residencia, e nao mais a nacionalidade, poderia ser a fundamento da

cidadania. Em termos juridicos e politicos, a rela.yao individuo-Estado poderia ser

substituida par valores socioecon6micos, regulados por institui90es europeias

supranacionais. A sociedade seria concebida como uma organiza9ao econ6mica

altamente produtiva. No lugar do contrato de natureza politica, seria irnportante ter

uma participa.yao econ6mica e social comum (VIEIRA, 2001, p. 240-241).

Os Estados-nayao estao perdendo a propria independencia politica, numa

economia global que respeita cada vez menos as fronteiras nacionais. Os governos

centra is devem conceder uma autonomia operacional significativa aos Estados-

regiao, meios pelos quais pode-se atrair investimentos estrangeiros. Islo claramente

desafia 0 Estado centralizado e as institui<;:oes multilaterais das quais participa. Por

exemplo, a ONU, a UE, 0 NAFTA. As solw;6es economicas baseadas apenas no

Estado-nayao sao insustentaveis, devido principalmente a falta de recursos

(OHMAE, 1999). A politica dos Estados e importante para a forma<;ao de 6rgaos

supranac;onais, as quais poderao ser 0 futuro de urn mundo cosmopolita, "local e ao

mesmo tempo global" (IANNI, 1992).
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o enfraquecimento da soberania nacional deve-se nao apenas a criagao de

instituigoes supranacionais, mas tambem a multiplicidade de identidades causadas

pelo deslocamento de populagoes. Estes grupos estrangeiros, restam fieis a pr6pria

cultura e nacionalidade, porem querem participar da sociedade na qual se instalam.

Isto se torna possivel atraves da ruptura entre nacionalidade como uma comunidade

cultural fechada e cidadania como participagao politica. Conceber a cidadania de

maneira "pos-nacional", significa considerar uma cultura mais ampla, onde a

dissociagao entre cidadania e identidade nacional pode possibilitar uma politica que

permita aos estrangeiros os mesmos direitos e obrigagoes de todos os cidadaos. S6

uma cidadania mais democratica pode proporcionar uma cidadania a nivel mundial

(VIEIRA, 2001, p. 243).

A democracia contemporanea, hoje em dia, esta associada a figura do Estado-

nagao. De conseqOencia, a democracia, como forma de governo, e a cidadania

democratica, como a entende Vieira, estao territorializadas, por causa da vincula gao

com 0 Estado-nagao. Porem, a globalizagao enfraquece as fronteiras nacionais,

desafiando os principlos politicos do Estado-nagao e da ardem de Vestfalia,

desafiando tambem 0 atual conceito de democracia e cidadania. Esses conceitos

devem vincular-se a realidades transnacionais de comunidade e participagao, devem

ser pensadas em um cen;;rio "pDs-estatal" ou "pDs-moderno" (VIEIRA, 2001, p. 245).

Como hoje, 0 capital e dotado de uma consciencia internacional, as pr6prias

elites dos paises nacionais se transformam mais em uma s6 elite, de carater

internacional. 0 restante da populagao, que representa a maiaria, marginalizado pelo

processo da globalizagao, perde 0 interesse na politica interna. Nesse contexte surge

uma corrente que propoe uma democracia cosmopolita, com base na

desterritorializagao do Estado. Neste processo de enfraquecimento das fronteiras, a

importancia da cidadania diminu; no Ocidente (nos paises nao-ocidentais a cidadania

nunca obteve relevancia), demonstrando a necessidade de uma diferente visao do

conceito. Deve se pensar de forma intracivilizacional, pais a interagao de civiliza90es

e culturas diferentes e hoje uma realidade.
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o seculo XX baseou-se na razao instrumental, ou subjetiva. Relaciona-se

essencialmente com meios e fins, dando pouca importancia a racionalidade de seus

prop6sitos. Essa razao relaciona-se com os fins de forma subjetiva. Estes fins

buscam a autopreservagao do individuo ou da comunidade. Aumenta 0 progresso

tecnico-cientifico, a ciencia cad a vez rnais domina a natureza. Ha um alienante

predominio das coisas sobre 0 homem. 0 modo de vida, a maneira de trabalhar, aos

poucos, torna-se reflexo da racionalidade enraizada na produyao de mercadorias

materia is. A industria cultural, espalhada pelos quatro cantos do mundo, atraves dos

meios de comunicayao, estandardizou a sociedade rnundial. Tudo tende a organizar-

se baseado na razao instrumental, tecnica, fundada na busca de lucro, de produyao,

de quantidade (IANNI, 1992, p.117-120).

E larefa da sociedade civil, como movimenlo que embasa-se no interesse

publico, defender, a nivel nacional e transnacional, os princfpios da cidadania

politica, derivados dos ideais de democracia, muUiplicidade cultural e

sustentabilidade ambiental. Segundo a ideia polltica transnacional da cidadania

mundial, 0 Eslado nao detem 0 monop61io sobre os instrumentos que governam os

assuntos humanos. Ha formas nao-estatais de governanya que podem fazer

mudanyas em larga escala. Estes atores nao-estatais querem regular as operayoes

transnacionais do mercado. Esses atores politicos nao-estatais tem influencia global.

o Greenpeace, por exemplo, tern grande poder internacional. A cidadania, neste

contexto, atua no espago transnacional, defendendo a democracia e os direitos

humanos, lutando pelo desenvolvimento sustentavel e em defesa da diversidade

cultural. Atualmente e importante, como alternativa para regular 0 mercado, a criayao

de uma esfera publica transnacional. "Tudo indica que a construc;:ao do futuro tende a

transformar a cidadania nacional, surgida com os Estados territoriais modernos do

Oddente, em (oryas socia is transnacionais, abrindo caminho para a criac;ao de uma

soeiedade civil global emergente" (VIEIRA, 2001, p. 249).

Neste cenario "alem das (ronteiras", 0 individuo muda, transforma-se, junto

com a mundo onde vive. Ele vive uma epoca incerta, onde a pessoa parece perdida,

sem referencias. 0 individuo. mesmo pensando ser auto-suficiente, depende das

59



suas relavoes com os outros, com a sociedade. E quando a propria sociedade torna-

se global, ele e obrigado a interagir com ela (IANNI. 1992).

Para entender a cidadania no sentido transnacional Vieira afirma a seguinte:

Ha varios niveis para se conceber a extensao da cidadania alem das
fronleiras tradicionais do Estado nacional. Em primeiro lugar, trata-se de uma
aspiraryao ligada ao senlimenlo de unidade da experiencia humana na terra e
que abre caminho a valores e politicas em defesa da paz, justirya social,
diversidade cultural, democracia e sustentabilidade ambiental em nivel
planetario. 0 cidadao global adere, assim, a uma perspectiva normativa. Um
segundo aspecto diz respeito ao processo objelivo de globalizaryao, que esta
promovendo uma integraryao global, especialmente economica,
enfraquecendo 0 Estado-naryao e corroendo a cidadania nacional. Assistimos
hoje a um processo acelerado de integraryao de mercados financeiros e
concentrar;ao de capital, gerando grande mobilidade nos investimenlos
financeiros inlernacionais, acelerada pela comunicacao elelronica, 0
chamado capital volatil. e a fusao de grandes empresas formando
conglomerados transnacionais. Outro elemento e 0 relativo consenso na
opiniao publica mundial de que, no que diz respeito a energia e aos recursos
naturais, a vida da especie human a no planeta pode estar amearyada se nao
forem efetuadas mudanryas nos padr6es de consumo e produryao em nivel
global. A sobreviv€!Ocia da humanidade requereria formas de cidadania
global (VIEIRA. 2001, p. 250)

A cidadania a nivel global deve ser entendida como um projeto politico: como

a maneira pela qual uma comunidade global futura pessa adquirir uma cidadania

global. Esta baseia-se na sustentabllidade obtida atraves da solidariedade,

diversidade, democracia e respeito dos direitos humanos. Local e ao mesmo tempo

global, este novo tipo de cidadania esta contido nas organizavoes transnacionais da

sociedade civil. Esta sociedade representando novos atores internacionais, de

interesse publico, visando a construvao de uma esfera publica transnacional,

fertilizada por valores democraticos cosmopolitas (VIEIRA, 2001, p. 253).

Uma cidadania cem valores cosmopoliticos, baseada na solidariedade entre

os povos, e de fundamental importancia para acabar, au pelo menes diminuir, as

conflitos internacionais. Kant, em uma tentativa de propor soluyoes contra estes

conflitos, ou seja, contra a guerra, propoe a ideia de uma Confederar;ao de Estados.

Sua proposla, sobre como alcanyar uma paz perpetua entre os peves, pode ser um

guia para uma ordem mundial cosmopolila.
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3.2 - A PAZ PERPETUA

A grande esperanya, no mundo globalizado de hoje, e que as la<;05 criados

inicialmente par trocas de mercadorias, possam, ao longo do tempo, transformar·se

tambem em la<,;:05politicos e culturais. Talvez se possa evitar guerras entre Estados,

que tern possibilidades assustadoras de desencadear uma guerra nuclear, atraves

de uma globaliza<;ao total de interesses economicos, politicos e culturais entre eles

proprios. No mundo atual, as caisas estao mudando rapidamente. Espera-se que a

forma<,;:ao de 6rga05 supranacionais, a exemplo da Uniao Europeia, continue

acontecendo, para que a soberania nacionalista do Estado continue a diminuir e

possa-se entao pensar numa humanidade como urn todo, unida, aceitando as

diferenr;;:as culturais e fisicas (por exemplo, a cor da pele), buscando uma paz

permanente, pelo menos a nivel internacional, ou seja, entre Estados. As guerras

locais e 0 terrorismo sao fenomenos freqOentes nos dias de hoje, os quais,

principalmente a terrorismo, representam serios problemas neste processo de

abatimento das fronteiras e formac;::ao de uma nova ordem mundial. De certa forma, 0

terrorismo e talvez a principal forma de guerra pes-moderna.

Ap6s a queda do bloco comunista parecia que 0 mundo estivesse encontrando

o caminho para uma democratizac;:ao a nivel internacional, em uma realidade de

consolidac;:ao de urn estado internacional de paz. Contudo, junto a isso, estava se

desenvolvendo um rnovimento de contestac;:ao frente a "nova ordem mundial"

(BONANATE, 2001. p. 9-10). Contesta~6es, seja nos paises desenvolvidos, seja nos

paises em via de desenvolvimento. Contudo, 0 sistema capitalista e a globalizac;:ao

estao cad a vez mais interligando as mais variadas regi6es do rnundo; de

consequencia, a "nova ordem mundial" esla se desenvolvendo e parece impassive I

de ser freada. Mesmo 0 terrorismo nao parece ter forc;:a suficienle para para-Ia.

Segundo Kant, no cenario internacional, os acordos e os Iralados de paz nao

podem ser considerados validos se servirem apenas como uma tregua, para que

de po is aconter;;:a uma outra guerra. as exercitos permanentes devem desaparecer.

Quando um exercito esla armada ameac;:a continuamente os oulros Estados de
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guerra, encorajando uma especie de corrida armamentista. Por exemplo, nao se

pode esquecer a corrida armamentista entre Russia e Estados Unidos durante a

Guerra Fria. Tambem nao se deve fazer dividas publicas para financiar a guerra. Um

Estado com tal comportamento e um obstaculo para a criaC;ao de uma paz

inlernacional permanente. Cada Estado deve respeitar a constituic;ao do outro

(KANT, 2001, p. 45). A "nova ordem mundial" pede que se formem 6rgaos

supranacionais buscando uma politiza1;ao regional e futuramente mundial.

Maquiavel escreve, na sua obra prima. 0 Principe, 0 seguinte:

Todos os Estados. lodos os dominios que imperaram e imperam sabre as
homens, (oram e sao republicas ou principados. Os principados sao ou
heredilarios, se a ra9a do principe dominador manlem ha muilo a domina9ao
pela estirpe, ou novos. 0 novo ou os novos au 0 sao completamente como
foi Milao sob Francisco Sforza, ou 0 sao parcialmenle como membros
acrescentados ao ESlado hereditario do principe que os conquisla. como e 0
caso do rei no de Napoles conquistado pelo rei da Espanha. Esses dominios
assim conquistados ou se habiluam a viver submelidos a urn principe, ou
sao livres, sendo conquistados seja atraves das armas alheias seja atraves
das proprias, por sorte ou par valor (MAQUIAVEl, 2000, p. 46).

Num mundo como 0 de hoje, onde parece nao existir frenteiras para 0 capital,

e onde 0 Estado moderno esta em discussao, a palavra conquista nao parece ter

rnais urn sentido de uma conquista de urn territorio feita pelo usc indiscriminado da

for1;a. Nao podemos hoje pensar na possibilidade de um Estado conquistar 0 outro.

Num rnundo globalizado, os seres hUmanos podem atingir um grau de civiliza1;aO tal

que perrnita 0 fim das diferenc;as entre os proprios homens, que permita tambem 0

fim do racismo, das guerras e da violencia.

Cada Estado deve ler um poder soberano com autoridade para impor 0 acordo

necessario a uma existencia pacifica. A fonte da autoridade soberana esta no

consentimento do proprio povo, pois ele se tornou pove verdadeiramente ao indicar 0

soberano como seu representante (HOBBES, 1974, p. 133). Porem, hoje em dia, a

soberania do Estado nao po de mais ser considerada total. A influencia e 0 poder dos

oulros atores internacionais, privados, nao-governamentais, etc, tern seu peso

decisorio, influenciando as decis5es do proprio Estado seja em ambito nacional que

em ambito internacional. A Uniao Europeia e um exemplo de soberania relativa.
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Existem poderes supranacionais europeus tomando decisoes e criando leis para

serem implantadas no direito interne dos paises membros.

Se analisarmos a historia da Europa, veremos que ela foi repleta de guerras.

Nestas guerras, nenhum Estado conseguiu dominar os demais (MINOGUE, 1998, p.

68). Uma explicac;:ao plausivel, que deve ser considerada para as guerras na Europa,

e a teo ria do "estado natural" de Hobbes. Esta teo ria diz que 0 homem esta por

natureza sempre em estado de guerra. "as homens nao tem prazer, mas, ao

contra rio, muitos desgostos em estar numa companhia que nao e capaz de impor

respeito a todos" (HOBBES, 1974, p. 78). Sempre segundo Hobbes, os seres

humanos vivendo em estado natural e temendo a morte devem formar uma

associac;:ao civil autorizando algum poder superior a govern a-los pela lei, atraves da

conquista (HOBBES, 1974, p. 79).

Segundo Kant, 0 estado de paz entre os homens, que vivem uns ao lado dos

oulros, nao e um estado natural, pois os homens tem na natureza deles a guerra.

Mesmo nao tendo confUto, sempre existe expectativa de que havera guerra. Kant

acredita que 0 estado de paz entre os homens deve ser instituido. Como a falta de

conflitos nao assegura a paz, pais sempre pode haver guerra, os Estados tratam-se

constantemente como inimigos (KANT, 2001, p. 53).

Kant propoe alguns artigos para alcanc;ar, como ele a chama, a paz perpelua.

o primeiro artigo diz que em cad a Estado a constituic;ao civil deve ser republicana. A

constituic;:ao republicana tern como objetivo a paz perpetua. A razao esta no fato que

a decisao sobre se tera guerra ou nao, e uma decisao que, nesta constituic;:ao, cabe

ao povo. Por isso, dificilmente os cidadaos escolherao como oP9ao a guerra, pois

essa teria conseqOencias calastr6ficas sobre eles. Ao contra rio, numa constituic;:ao

nao repubUcana, optar pela guerra e decisao de poucos, da elite, dos politicos, os

quais, se Ihe for vantajoso, oplaram pela guerra, pOis nao serao eles a com bater no

campo de batalha. a segundo artigo diz que 0 dire ito internacional deve ser fund ado

com base em uma federac;ao de Estados livres. Os povos, vistas como Estados,

podem ser considerados como homens que 5e fazem, entre eles, injustiyas, apenas

pel0 fato de estar uns ao lado dos~outros armados. Nao existem leis externas que os
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tornem dependentes destas proprias leis. Fundamental em Kant e entender a ideia

de que cada Estado deveria exigir do outro a criac;ao de uma constituic;ao similar

aquela civil, visando a constituic;ao de uma "federac;ao de povos". 0 tratado de paz

poe fim somente a uma guerra, porem, uma federac;:ao de Estados buscando a paz

poderia por fim a todas as guerras. Nesta federac;ao sempre serao obrigatorias as

leis, pais, como diz Rosseau, "apenas um Estado de Deuses pode governar-se sem

leis". Esla federac;ao representando um Eslado de povos. que devera sempre, de

forma crescente, tentar entender e respeitar todos os pavos da Terra. Porem, isso

atualmente nao e de interesse dos Estados, que, no lugar da ideia de uma "republica

universal" (KANT, 2001, p. 64) preferem acordas de paz, que naa resalvem as

guerras definitivamente. 0 terceiro artigo de Kant diz que 0 dire ito cosmopolita deve

ser limitado as condic;:oes da hospitalidade universal. Por hospitalidade universal

entende-se 0 direito que tem um estrangeiro de nao ser tratado como urn inimigo por

causa da sua presenc;:a no territorio de outro. Se 0 estrangeiro nao for hostil, deve ser

tratado como cidadao comum em qualquer territorio onde decidira morar. Deve-se

tentar 0 comercio entre habitantes das varias regi6es do mundo, com a finalidade de

deixar as trocas de mercadorias legais publicamente e facilitadas pelos Estados, em

busca de uma constituic;ao civil universal. Urn direito cosmopolitico e possivel, pois a

relac;ao entre os povos permitiu que uma violac;:ao de direito em um determinado

lugar influencie todos os outros lugares. 0 direito internacional tem como etapa final

a criac;:ao de um direito publico da humanidade, para buscar, como Kant a define,

uma paz perp"lua (KANT, 2001, p. 54-68).

Na disciplina academica das relac;oes internacionais existem, entre outras,

duas teorias que os especialistas usam para explicar 0 porque da guerra. A "Ieoria

ideallsla" e a "Ieoria realista". Os idealistas analisam 0 conceito de anarquia,

concluindo que a anarquia e uma conseqOencia da incompreensao entre os Estados.

Os realistas acreditam que a anarquia e uma condic;:ao existencial na relac;:ao entre

Estados, e esla condic;:ao nao pode ser modificada. Os idealistas dizem que e 0

medo 0 grande causador da guerra. "Com 0 desaparecimento das desconfiancras

nacionais e com a remogao das profundas causas de guerra que estao ligadas a
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deficiente organizas:ao dos Estados, 0 sonho de um tribunal internacional, cuja

autoridade seja baseada na participac;ao dos Estados independentes, podera se

tamar realidade" (GREEN, apud BONANATE, 2001, p. 149). No mundo

contemporaneo, tiveram significativos avan<;os no processo de integrayao juridica

internacional. Segundo Bonanate deve-se caminhar em direc;ao ao pacifismo juridico.

as realistas. fazendo uma analise diametralmente oposta aos idealistas, acham que

a causa fundamental da guerra esta na ausencia de um governo internacional, au

seja, na anarquia dos Estados soberanos (BONANATE, 2001, p. 149-150). Bonanate

escreve que:

Na era conlemporanea a relar;ao entre politica internacional e guerra foi se
transformando drasticamente nos ullimos deceni05. A 50mbra dramatica do
cogumelo nuclear que exerce, de qualquer forma, a funr;ao de acalmar os
conflitos internacionais, 0 ritmo das guerras parece ter passado por certa
conlrar,;ao: das 32 guerras especificamente internacionais que se travaram
no mundo entre 1945 e 1989, dezoito delas se referem a deslruir;clO dos
imperios coloniais (e represenlam portanlo uma calegoria ja exlinla): das
catorze reslantes. qualro dizem respeilo ao conflilo de longa durar,;ao do
Oriente Medio, enquanto as oulras dez foram diadicas. e essencialmente
perifericas, como a guerra indo- paquistanesa de 1965 ou a guerra das
Malvinas (1982), um caso totalmente particular e 0 da crise da antiga
lugoslavia. onde um conflito civil se transformou progress ivamente em
guerra internacional por meio da proclamar;ao da independencia de varias
das republicas que pertenciam a federar,;ao. De qualquer forma. esta em
curso uma modificar,;ao an6mala nas formas de violencia politica que viram,
e nao foi por acaso, nos ultimos anos 0 numero de guerras civis superar de
longe 0 de guerras internacionais, como se os conflitos se deslocassem para
o interior dos Estados e nao se desenvolvessem mais entre os Estados. A
guerra representa. de qualquer forma. um "objeto" ao qual a cultura humana
esta estreilamente ligada (BONANATE. 2001. p. 152).

Bonanate diz que a guerra faz parte da cultura humana. Par isso, Kant, que

tambem acredita que a guerra e parte da natureza humana, enfatiza a importancia de

instituir, au seja, criar instituic;6es, que busquem uma paz internacional permanente.

Estas instituic;6es supranacionais devem prop~r modelos de democracia global,

buscando ° remodelamento do papel dos atuais Estados-nac;ao, em nivel local e

gtobat.

Kant acredita que a natureza e a propria garantia da possibilidade de uma paz

perpetua. Ela permite aos homens viver em lodas as regi6es da Terra; atraves da
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guerra, a natureza empurrou os homens em todas as regioes, para que as

povoassem; sempre atraves da guerra, ela obrigou os Estados a criar rela~6es

juridicas. Assim como a natureza prove para que as homens possam viver em cada

lugar na Terra, ao mesmo tempo ela tambem. de forma despotica, quer que os

homens tenham que viver em cada lugar, mesmo contra as proprias inclina~6es e

mesmo sem que esta obrigac;:ao pressuponha um conceito de dever que os obriguem

tramite uma lei moral a percorrer este caminho: para este objetivo a natureza

escolheu a guerra. Mas 0 espirito do comercio nao pode conviver com a guerra. Num

mundo onde 0 poder e representado pela quantidade de dinheiro, os Estados sao

obrigados a trabalhar em dire~ao a paz (KANT, 2001, p. 68-78).

A autonomia local exigida pela globaliza~ao mudou a composi~ao dos Estados

em urn nivel internacional. Neste sentido, a natureza da guerra esta mudando. 0

nurnero de Estados aumenta, porem 0 territorio nao e rna is tao importante, tendo os

recursos naturais um valor menor. Provavelmente, a maioria dos conflitos acontecera

em realidades locais, nao entre Estados-nac;:6es. Isto tende a evitar batalhas em

10nga escala. As novas economias de guerra sao descentraJizadas e anarquicas,

apoiadas nao p~r governos, mas pelo comercio ilegal de armas, drogas, etc. A

globalizac;:ao redefiniu a soberania dos Estados, enquanto os direitos individuais

transformaram-se em objeto fundamental da Jegislac;:ao internacional. As novas

guerras sao locais, mas ao mesmo tempo globais. 0 envolvimento externo e a

caracteristica principal. Para resolve-las nao podemos aplicar 0 pensamento

tradicional (GIDDENS, 2001, p. 154-157).

Em relac;:ao ao dire ito internacional, este deve ser fundado sobre uma

associac;:ao livre e permanente de Estados, mais precisamente uma federac;ao de

Estados. que procure manter a paz entre eles. Deve-se pensar em um direito

cosmopolitico, ou seja, urn direito que abranja, com uma forma institucional

globalizada, tad os os povos. Este direito cosmopolitico deve ter uma concordtmcia

entre politica e moral, atraves de uma uniaa federativa. A paz perpetua e passivel so

e unicarnente atraves de urn estado de direito publico cosmopolita, que procure a paz
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entre as Eslados, reunidos em uma uniao federativa, Os tratados de paz aluais sao

apenas armisticios (KANT, 2001, p. 98-103).

Sabre como alcanc;ar uma pacificaC;80 global, Giddens exprime as seguintes ideias:

S6 pode acontecer realmente a pacificas:ao se a formalYao de instituilYoes for
incorporada as negocialYoes, Irazendo principios cosmopolilas estabelecidos
na legislalYao internacional. Os espalYos para a reconslru;ao da sociedade
civil precisam ser estabelecidos ou mantidos abertos. 0 foco nao deve estar
na manutent;.ao da paz como e definida comumente, mas na imposi;ao de
principios cosmopolitas.Nos Eslados da era global, como nas corporat;:oes
transnacionais. nao se pode fugir da vigilancia da comunidade global.
Podemos progredir em dire;ao a um mundo em que mesmo os maiores
Eslados se conformem aos c6digos que se desenvolvem na le9isla;o3o
internacional (GIDDENS, 2001, p. 158).

Um mundo cosmopolita, com instituic;oes cosmopolitas, precisa se adequar e

enlender perfeitamenle as mecanismos do mercado global. Giddens, analisando a

cenario internacional, nos mostra a grande influencia dos acontecimentos do

mercado global nos proprios Estados nacionais.

3.3 - VISOES SOBRE 0 MERCADO GLOBAL

A polltica da terceira via tem como objetivo mais integrac;ao global, tentando

enfrentar as mudan9as que estao acontecendo na sociedade mundial. Atualmente, a

globalizaC;8o, fortificada pela forc;a do capitalismo, e um fenomeno que viaja a uma

velocidade impressionante pelo mundo todo. Porem, os Estados-na98o ainda

representam as atores prinCipalS no cenario internacional. Contudo, as na90es e

seus conceitos de soberania estao sendo remodelados pelos eventos: principalmenle

a grande influencia do mercado global e da nova lecnologia de comunica90es.

Existem tambem influencias da sociedade civil global, confirmadas pelo crescente

aumento de organiza90eS nao-governamentais. Oelinea-se uma ordem global com a

necessidade de alcan9ar urn equilibria entre governo, economia e sociedade civil.

Hoje em dia, esle equilibria e precario. Participar do mercado global e necessidade

para prosperar. As novas ideias politicas de diferentes paises devem ser

consideradas. Nao se pode fingir que os conflilos e a violaC;8o dos direilos humanos
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sao apenas problemas locais. Sao problemas de todas, da saciedade mundial. As

polfticas nacionais devem se tornar rna is interligadas com as perspectivas globais

(GIDDENS. 2001. p. 125-127).

Segundo Giddens, as sacial-democratas deveriam buscar um novo papel para

a nac;:ao em uma realidade cosmopolita. Esta realidade precisa de institui<;oes

politicas, po is nao pode se sustentar apenas com base no mercado. Ele fragmenta

tanto quanta unifica. Urn mundo dividido em diferentes Estados com diferentes

visoes polfticas, econ6micas e culturais, seria instave I. Reafirmar a nac;:ao como forc;:a

importante no cenario internacional e importante. Mas como 0 nacionalismo pode

criar perigosos conflitos, como ja as criou no passado, e preciso uma versao mais

cosmopolita de nacionalidade. Este cosmopolitismo pode ser a solu<;ao da guerra em

grande escala entre Estadas-nac;:oes. 0 "Estado forte" era considerado aqueJe bern

preparado para guerrear. Hoje deve ser considerado urn Estado forte, aquele tao

segura de si que consegue aceitar as novas limites de soberania. Os Estados estao

passando a ter fronteiras em vez de divisas. A Uniao Europeia e 0 prot6tipo, mas a

suaviza,ao das divisas e fenomeno mundial (GIDDENS, 2000, p. 141-142).

A globaliza<;2Io econ6mica foi, segundo os economistas, de urn ponto de vista

geral, um sucesso. Deve-se tentar maximizar suas vantagens e minimizar seus

defeitos. Par exemplo, apesar do aumento de desemprego em alguns parses e

regioes, 0 nivel absoluto de emprego no mundo se expandiu. Melhoraram as taxas

de mortalidade infantil e a expectativa de vida subiu. A economia global tern grande

potencial contra a pobreza e a subdesenvolvimento.

Contudo, 0 mundo nao pode voltar a ter crises como a do Leste asiatica; au

crises financeiras como aquela da America Latina em 1980; au as dificuldades de

taxa de cambia europeia em 1992; ou a crise dos titulos mexican as em 1994. 0

problema principal em tad os esses fatos foi a volatilidade dos fluxos de capital. E
grande 0 dana provocado pelos fluxos rapidos de dinheiro. Mas tambem as fugas de

capital para denlro podem criar instabilidade.

Ha varias solu<;oes para estabilizar 0 sistema monelario mundial. Giddens

propoe as seguintes:
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Um e 0 desenvolvimento de regulamentar;:6es adequadas que proporcionem
a supervisao das transar;:6es financeiras. Pode se criar uma autoridade
financeira mundial. Sua principal tarefa seria fazer 0 gerenciamento do risco
sistemlCO na economia financeira mundial. Ele deve tambem contribuir para
desenvolver regras para a corporar;:ao financeira internacional. Os principais
fluxos de capital que requerem mais regulamentaryao, e parecem ter estado
envolvidos em cada uma das ultimas crises. sao os bancos de em pres limos
de curto prazo. os fluxos de portfolio. como os fundos de cobertura, e os
derivativos. Um segundo tipo e a provisao de liquidez inlernacional oficial
para paises ou mercados financeiros especrficos. com particular atenr;:ao a
criar;:ao de um adequado emprestador de ultimo recurso. Uma sugestao e
que se estabeler;:am de antemao os direitos de um pars de tomar
emprestimos. 0 pais poderia recorrer a esse recurso somente na ocorrencia
de uma crise. mas 0 faria de forma imediata. 0 Fundo Monetario
Internacional nao pode criar liquidez ilimitada e somente em presta sob certas
condir;:oes. 0 objelivo ultimo deve certamente ser criar um banco central
global. 0 terceiro elemento e proporcionar canais regulares oficiais para 0
calculo de dividas. E necessario criar os meios para garanlir os riscos
maiores assumidos pelos investidores privados. bem como envolver 0 selor
privado no inicio do processo de resolur;:ao da crise. Os mecanismos de
direr;:ao para a economia global que existe no momento sao enormemenle
preponderantes nos paises ricos. em particular nas grandes democracias
industria is que formam os grupos G7 e Ga. Urn grupo formado em selembro
de 1999 de ceria forma compensa 0 desequilibrio. 0 novo grupo, 0 GX, inclui
as paises do G7 junto com a China. a india, 0 Brasil. a Russia, 0 Mexico. a
Coreia do Sui e a Africa do SuI. E possivel que 0 GX venha se tornar a
insliluir;:ao mais importante para a direr;:ao geral da economia global. 0 GX
lera um stalus permanenle e coordenara seus Irabalhos com 0 G7 e FMI
(GIDDENS, 2001, p. 129-130).

Todas essas inovagoes sao importantes, pois ha uma intensa relagao entre os

parses, ricos ou pobres que sejam. No mercado global reina 0 fundamentalismo de

mercado. Neste cenario e importante resolver 0 problema dos mercados financeiros,

os quais precisarn ser regularizados para oferecer rnais estabilidade a economia

mundial. Urn cornpromisso serio com 0 livre mercado depende de uma

regulamentagao efetiva, e nao 0 contra rio. Precisa-se acalmar os movimentos em

moedas em grandes quantias; separa especulagao moneta ria de curto prazo de

investimento; criar maior obriga<;ao de prestar contas dentro das organiza<;oes

transnacionais envolvidas na administrac;ao econ6mica do mundo, bem como

reestrutura-Ias. A visao neoliberal. que acredita em liberar mais ainda os mercados

de capital, e insustentavel.
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Para regulamentar mercados financeiros deve-se focalizar a especulac;ao

moneta ria. Com 0 euro temos tres moedas mundiais. Isso poderia levar a conflitos

entre blocos de moedas, mas poderia tambem criar uma cooperac;ao ativa dentro da

economia mundial. 0 euro e 0 d61ar america no poderiam representar um mecanismo

estabilizador. Taxas de cambio estaveis deveriam Irazer beneficios igualmente para

todos os atores internacionais. Investimentos de prazo mais longo e emprestimos

devem ser bern vindos, pOis promove maior eslabilidade. Assim, os custos para

exportadores e importadores serao mais baixos, parque nao existirao flutuac;oes da

laxa de cambio. Com tudo isso, lodos os paises, desenvolvidos e em via de

desenvolvimento, ganharao vantagens, pois todos eles procuram mais autonomia do

governo e intervenc;ao efetiva do banco central. Para dar mais seguranya econ6rnica

ao rnundo atual, rnovido par urn capilalismo desenfreado, Giddens propoe a ideia de

se considerar 0 estabelecimento de um Conselho de Seguran9a Economica no seio

das Na90es Unidas. Claro que para isso se precisaria de uma forte vontade politica e

de uma mudan,a na carla da ONU (GIDDENS, 2000, p. 162-164).

Segundo Giddens, os lideres da social democracia devem, atraves de uma

intensa coiabora9aO entre eles. lutar contra a pobreza. As dificuldades maiores para

o desenvolvirnenlo econ6mico dos paises mais pobres encontram-se principalmente

nas proprias sociedades. Nestes Estados geralmente ha um governo auto rita rio,

corrupto, com regulamentar:;:oes excessivas e com baixo nivel de emancipar:;:ao

feminina. Na rnedida que 0 risco nesses paises continuara alto. havera cada vez

mais urn investirnento estrangeiro menor. Os recursos externos podem ser 0 primeiro

incentivo para as mudanc;as internas necessarias. Sendo que os pr6prios paises

investidores podem lucrar com estas rnudanr:;:as inlernas dos paises em via de

desenvolvimenlo. Atraves da melhoria nos direitos civis e politicos enos direilos a
saude e educar:;:ao, pode se alcanr:;:ar um alto grau de desenvolvimento. A

democracia e a melhor salvaguarda contra a fome. "Construir a infra-estrutura

necessaria para a democracia e uma economia de mercado eficaz requer a ajuda

providenciada e manlida par governos eslrangeiros" (GIDDENS, 2001, p. 133).
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A ajuda para vencer a pobreza, deve ser para lela a polfticas sociais e

economicas internamente fortes, e deve chegar ate grupos com a capacidade de

fazer funcionar essas politicas. Mudanc;as internas positivas tranqOilizam os

investidores, os quais desta forma sentem-se seguros em investir dinheiro. E dificrl

reduzir a desigualdade mundial, par isso precisa-se caminhar em direyao de um

maior govern a global. Problemas globais respondem a iniciativas locais, mas

tambem querem solU96eS globais. Deixar problemas que envolvern 0 mundo como

urn todo, como 0 problema dos riseos ecol6gieos, nas maos de mercados globais e

organismos internaeionais totalmente nao relaeionados entre eles, significa nao

poder contar com urn rnundo estavel, justo e prospera. Par isso e de fundamental

importancia conhecer problemas globais como os do meio arnbiente e tentar

soluciona-Ios atraves de a96es conjuntas entre os varios atores internacionais.

Giddens prop6e uma interessante visao do poder corporativo, como alga que precisa

ser regulamentado.

3.4 QUESTOES AMBIENTAIS E REGULAMENTA<;:AO DO PODER

CORPORATIVO NA PERSPECTIVA DA TERCEIRA VIA

Nos debates feitos atualmente pelos ambientalistas, percebe-se, segundo

eles, que 0 fundamentalismo de mercado sem nenhum tipo de regulamentayao nao e

uma soluyao viavel para 0 mundo. 0 sistema capitalista, ineentivador do consumo, e

uma forma de viver que nao leva em conta a escassez de recursos da Terra;

explicando melhor, 0 que se deve entender e que os recursos naturais nao sao

ilimitados. Ideias de desenvolvimento sustentavel e modernizac;;ao ecologica sao

fundamentais para urn futuro melhor.

o desenvolvimento sustentavel tornou-se, desde sua inclusao no relatorio da

Comissao Brundtland em 1987, preocupa9ao prinCipal dos grupos ambientalistas. A

maioria dos politicos pareee tambem reeonhecer sua importancia. De forma

simploria, 0 desenvolvimento sustentavel pode ser entendido como a capacidade da

atual gera9ao de atender as proprias necessidades sem comprometer as futuras
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necessidades das geray6es que virao. Contudo, a desenvolvimento sustentavel nao

e uma f6rmula precisa, pais e mais um principia norteador. Ele foi inserido na

Agenda 21 (programa patrocinado pela ONU) e no pensamento econ6mico de varios

paises. Nesse novo tipo de pensar a amanha, busca-se a diminui9ao de tecnologias

poluidoras em favor de modos de produ9ao nao poluidores ou que poluam 0 menos

passive I. 0 desenvolvimento sustentavel esla relacionado it necessidade de uma

modernizayao ecol6gica. Esta modernizayao depende da intervenyao do governo

para promover s61idos principios ambientais: ela envolve tam bern a at iva cooperayao

da industria. (GIDDENS, 2000, p. 65-67). "A modernizayao ecologica implica uma

parceria em que governos, empresas, ambientalistas moderados e cientistas

cooperam na reestruturayao da economia politica capitalista em linhas mais

defensaveis ambientalmente" (GIDDENS, 2000, p. 67). Claro que as vezes proteyaO

ambiental e desenvolvimento econ6mico podem entrar em conflito. Sem contar que,

modernizayao ecol6gica e na maioria dos casos assunto da politica nacional, mas os

riscos ambientais em geral sao assunto global.

Contudo, desenvolvimento econ6mico e gerenciamento ecol6gico podem ser

compativeis. Uma perspectiva ecologicamenle sofisticada pode levar os produtores a

operar tentando aumentar a produtividade dos recursos. Por exemplo, 0 setor de

flores holandth, onde os produtores introduziram um sistema no qual as flores

cresciam, ao inves de no solo, na agua e em la mineral. Desta maneira a qualidade

do produto melhorou e os custos de produyao baixaram, aumentando assim a

competitividade do setor. Logicamente, nem sempre preserva9ao ambiental e

crescimento econ6mico podem entrar em harmonia, mas e possivel que eles possam

na maio ria dos casos se relacionar positivamente. Os riscos ambientais sao

concebidos como frutos de um projeto ineficiente, e nao como causas dos process os

de fabricayao (GIDDENS, 2001, p. 135-136).

Urn exemplo importante para enlender como preservar a natureza pode

caminhar junto com crescirnento economico e a questao do lixo. Hoje 0 lixo nao e

mais considerado algo inutil, pois e visto como um recurso industrial e urn estimulo a

inovayao. Na nova economia, desenvolvimento econ6mico significa produzir mais
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com menDs. 0 progresso tecnologico. neste contexto, tem papel fundamental, mas

ele pode criar tambem complicac;oes. Os avanc;os cientificos e tecnol6gicos estao

profundamente ligados a questoes de risco. Este risco po de ser fonte de energia

economica e de inovac;c3o. mas po de tambem ser danoso. Per exemplo, os alimentos

geneticamente modificados apresentam uma boa SOIU<;030para 0 combale a fome no

mundo. Porem, estes alimentos podem ser prejudiciais para a saude e para os

ecossistemas naturais.

"A medida que se acelera 0 progresso da ciencia e da tecnologia. temos de

nos acostumar a lidar com estas situac;oes de risco, riscos que tern poucos

precedentes na historia humana" (GtDDENS, 2001, p. 139). 0 governo deve

participar da avaliac;ao de riscos. Nesta avaliac;:ao deve-se considerar os perigos e as

beneficios que oferecem os desenvolvimentos cientificos e tecnol6gicos. Deve-se

associar risco com responsabilidade. Quem quer produzir mercadorias, deve tambem

pensar no que ele pode provocar na natureza. A ciencia nao pode ser deixada para

os cientistas. Denlro do pensamento da terceira via. a democratizac;ao do

desenvolvimento baseado nos avan<;os tecnol6gicos e cientlficos e uma entre as

principais preocupac;oes. Este processo precisa acontecer em um nivel

transnacional, mas tam bern local. 0 Eslado, junto com movimentos sOciais,

empresas transnacionais, 6rgaos nao estatais, sociedade civil como um lodo, ONGs,

etc, pade ter papel fundamental neste processa de democratizac;ao. 0 conhecimento

especializado precisa ser desmonopolizado. Deve-se aderir a acordos internacionais

que reconhec;am as necessidades dos paises em via desenvolvimento. Juntamente a

isso, os Eslados devem fazer mudanc;as internas. Nao necessaria mente os paises

menos desenvolvidos precisam se modernizar da mesma forma que se

modernizaram os paises desenvolvidos. Pode-se alcanc;ar 0 crescimento economico

atraves de tecnologias menos poluentes. nao poluentes ou com alto grau de

reciclagem (GIDDENS, 2001, p. 141-143).

Na Conferencia de Estocolmo, realizada em 1972, ° engajamento das ONGs

ambientalistas na ONU e seus debates sobre 0 meio ambiente despertaram

interesse internacional levando a cria<;ao do Programa das Nac;6es Unidas sobre
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Meio Ambiente (PNUMA). Em Estocolmo come~aram a ganhar for~a do is assuntos

importantes na politica ambiental internacional: a rela~ao meio ambiente-

desenvolvimento e a resistencia governamentat a pressoes externas consideradas

pelos proprios governos como prejudiciais a soberania dos Estados sobre seus

recursos naturais e sobre seus territorios. As ONGs reuniram-se, apos Estocolmo ,

em uma quantidade ate entao sem precedentes. Estas ONGs influenciaram as

politicas dos Estados mediante pressao domestica e esfon;os transnacionais. A

heterogeneidade de seus objetivos pode ser considerada uma for~a para 0

ambientalismo como movimento social global. "Por exemplo, coalizoes de ONGs

Norte-Sui foram capazes de pressionar financiadores e governos e fortaleceram os

esfor~os para reformar procedimentos de emprestimo para assistE!Ocia ao

desenvolvimento" (VIEIRA, 2001, p. 136).

Vieira afirma que:

Em sfnlese, pode-se afirmar. sem duvida, que a emerge!ncia de uma rede
global de ONGs ambienlalislas Iransformou 0 quadro ambienlal. Os
governos isoladamente nao podem mais ignorar os problemas ambienlais, e
eslao sendo colelivamenle empurrados em direCao a aCao coordenada
internacional. Ao lado disso. a ambientalismo ofereceu novas paradigmas e
ressuscitou oulros Iradicionais para orientar a comportamenlo e os val ores
de milhoes de pessoas em todo a mundo, muitas vezes ultrapassando
inleiramenle as governos. Apesar dessas conquistas, as ONGs
ambientalislas enfrentam muitos obslaculos para consolidar e fortalecer um
movimento cuja coordenat;ao permanece relativamente fraca. pelas
seguinles razoes: (a) os governos resistem a invasao de seu tradicional
dominio de autoridade, mesmo quando procuram usar as ONGs para
escorar sua legitimidade; (b) os recursos das ONGs e seu acesso ao poder
politico sao minimos se comparados as forcas que conduzem a deslruiCao
ambiental; (e) diferencas cullurais e ideol6gicas entre ambientalistas
dificuitam a coordenaCao global; (d) as mesmas tensoes Norte-Sui que
penetram as relacoes entre Eslados podem Iransbordar para denlro das
ONGs na forma de acusacoes de palernalismo ou paroquialismo. Entrelanto,
gracas aos ambienlalislas, a governanca ambienlal global, que as Eslados
nao conseguiram consliluir. pode ainda tornar-se passive!. Se a ONU puder
ser veiculo para fortalecer as diversas vozes do ambienlalismo sem
homogeneiza·las. lera dado uma grande conlribui~o. (VIEIRA, 2001, p. 136-
137).

As ONGs ambientalistas sao fundamentais para 0 espalhar-se dos assuntos

ambientais em todas as regioes do mundo. Os Estados devem e sao obrigados a

considerar esses movimentos como fundamentais para resolver os problemas
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ambientais. Atraves da cooperagao entre Estado, ONGs, sociedade civil e empresas,

pode-se alcangar um nivel de seguranga em relagao a desastres eco16gicos

aceitavel. A ciencia e a tecnologia precisam ser politizadas. Elas devem fazer parte

do processo democratico. Os riscos eco16gicos nao podem ser desconsiderados; ao

contrario, devem ser parte importante da politica moderna. Oeve-se enfrentar 0 risco

ecol6gico, para proporcionar seguranga aos cidadaos. Quem deve ser considerado 0

responsavel pelas conseqOencias futuras de atividades presentes e uma grande

incognita na atual politica (GIDDENS, 2000, p. 71-72).

Regulamentar 0 poder corporativo esta relacionado com problemas de

gerenciamento ecol6gico. E importante que os democratas modernizadores

trabalhem juntos com as empresas, e nao contra elas. Essas empresas devem ter

um papel responsavel a nivel local e a nivel mundial. Os governos devem procurar

impor politicas de concorrencia nacional e internacionalmente. Isto com 0 objetivo de

com bater os monop61ios nos mercados transnacionais, uma vez que as grandes

corporagoes mantem suas matrizes em um numero limitado de nagoes,

principalmente nos EUA. Tambem se precisa de uma legislagao e de controles

internacionais que possam ter sua execugao imposta. Os governos poderiam

tambem colaborar com grupos do terceiro setor e organizagoes nao-governamentais,

as quais poderiam ter a fungao de controlar as atividades das empresas, em um

contexto mundial e local. Pode-se tambem fomentar a responsabilidade corporativa,

atraves de incentivos fiscais para empresas que se preocuparem com 0 meio

ambiente. A responsabilidade corporativa tem que dar grande peso a
responsabilidade ecol6gica, nos varios significados que este termo carrega. E
importante incluir nesse preceito a exploragao corporativa de regioes mais pobres do

planeta. E importante agir em diregao da manutengao de espagos publicos abertos

da sociedade civil. Existem governos que estimulam as empresas a adotar a

participagao do funcionario nos esquemas de propriedade de Utulos das pr6prias

empresas, logicamente, quando isso for possivel. E fundamental que as empresas e

os sindicatos trabalhem juntos para a reestruturagao econ6mica diante da mudanga

tecnol6gica. Os sindicatos podem tambem colaborar com outros grupos,
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principalrnente com os do terceiro setor. E necessario implementar essas novas

ideias politicas para tentar promover um capitalismo rnais responsavel (GIDDENS,

2001, p. 144-152).

o cenario internacional, repleto de varios atores, entre os quais 0 rnais

importante continua sendo 0 Estado, sofre rapidas e continuas mudan9as. Uma nova

ordem global, democratizada, com valores cosrnopolitas, com institui90es e leis

transnacionais e uma solu9ao possivel para urn futuro proximo.

3.5 - COSMOPOLITISMO E DEMOCRACIA GLOBAL

Pode-se apontar para 0 fen6meno da globaliza980 como causa principal dos

desafios a democracia atual. Precisa-se repensar a democracia sob 0 foco da

globaliza9ao para responsabilizar as forc;as transnacionais, as quais tentam fugir de

qualquer regula980 democratica. A democracia, ate mesmo denlro dos Estados-

na9ao, deve ser urn instrurnento para a democratiza9ao da ordem internacional.

Como 0 Estado nacional criou suas instituic;5es, 0 mundo cosmopolita precisa criar

as suas para se tornar um rnelhor lugar para se viver em sociedade; uma sociedade

global, que ao mesmo tempo respeite as diferenles culturas e estilos de vida.

Vieira nos mostra Ires grandes modelos normativos defensores da democracia

global. 0 modelo liberal-internacionalista, 0 modelo radical democratico e 0 modelo

cosmopolita. Os tres tem caracteristicas comuns: acreditam que a globaliza980 eSla

mudando a democracia politica, baseada no territorio; eles se comprometem com 0

aprofundamento da democracia politica; rejeitam a ideia de um governo mundial;

acreditam que novos arranjos democraticos para a governanc;a mundial sao

fundamentais; e tern plena convic9ao de que ideias politicas podem conformar as

pralicas polilicas (VIEIRA, 2001, p. 256).

o modelo liberal-inlernacionalista pensa que ha uma emergente ordem

rnundial p6s-Vestfalia, que demanda a constituic;ao de uma esfera de governanc;:a

global. Ha a necessidade de cooperay8o internacional: entende-se a ordem mundial

como uma poliarquia descentralizada e pluralista na qual varios atores participam do
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seu prOCeSSDdecisorio. Esses atores seriam primeiramente os Estados e depois 0

reslo (agencias transnacionais, corpora<;6es transnacionais, organiza<;6es nao-

governamentais, grupos internacionais de pressao, individuos, etc). Esta visao e

estruturada sobre uma dimensao juridico-institucional. Prop6e uma reforma gradual

das institui<;6es existentes. Promove uma nova elica civil global atraves de valores

universais. Enfim, afirma a imporlancia da participa<;ao em todos os niveis, do local

ate a global. Os liberais- internacionallstas separam 0 econ6mico do politico,

reduzindo a democracia a esle ultimo. Ou seja, desloca a fragil forma de democracia

liberal do nacional para 0 global (VIEIRA, 2001, p.256).

Contudo, a democracia deve ser pensada sob todos as focos (economico,

politico, social e cultural). 0 capitalismo une, mas ao mesmo tempo fragmenta.

Exemplos de for<;as de fragmentayao sao 0 nacionalismo, 0 regionalismo, a

nacionalidade, 0 tribalismo, 0 tradicionalismo. 0 fundamentalismo, etc. Mas esla

ocorrendo tam bern a desenvolvimento de uma nova totalidade. Urn rnundo onde a

nagao e vista como provinCia, representando uma ligagao com urn todo mais amplo

(IANNI, 1992, p. 150-151). A democracia global deve ser entendida como um

processo unificador, no sentido de aproximar os varios atores internacionais. Ela

precisa tambem respeitar as culturas locais. Tern que ser local e global.

o radicalismo democratico e urn tipo de leoria de democratiza<;ao de baixo

para cirna. Comporta duas vertentes: uma marxista e uma comunitarista. As duas

defendem uma democracia ativa, direta, participaliva, solid aria, baseada em uma

transforma<;ao das relag6es de poder existentes. As formas de Estado e de

sociedade civil, a nivel local e global, precisam ser democratizadas. Isso para

controlar social e politicamente a economia. 0 projeto comunitarista radical, atraves

da busca de formas alternativas de instituiy6es em ambito global, procura a relagao

com uma democracia direta e com formas de autogoverno com inova<;6es estruturais

de carcHer nao-territorial, mas funcional de governantya. Nesse ponto de vista, e

fundamental a criagao de comunidades de autogoverno superpostas, que nao

aceitam estruturas centralizadas de autoridade e poder. Esta mudanga seria

promovida pelos movimentos socia is criticos, como aqueles ambientalistas, de
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mulheres, pela paz, etc. 0 principio de autogoverno requer uma polftica que

aconte,a em uma multiplicidade de realidades (VIEIRA, 2001, p. 257-258).

Segundo Kant, um Estado que ja consegue nao se sujeitar a nenhuma lei

externa, em relagao a maneira com a qual deve pretender 0 seu direito nos

confrontos de outros Estados, nao vai querer depender de um tribunal deles.

Tambem, uma parte do mundo que se sente superior a outra, nao deixara de utilizar,

para refor9ar 0 seu poder, 0 meio da conquista; pensando desta forma, todos os

projetos da teoria do direito politico, internacional e cosmopolltico desaparecem em

ideais vazios e irrealizaveis. Os Estados podem modificar 0 conceito atual de

soberania absoluta s6 quando estiverem em uma realidade internacional sem

amea,as de guerra (KANT, 2001, p. 83-85).

Para alcan9ar um cenario internacional sem conflitos, a ideia de na9ao deve

ser revista. A identidade nacional s6 pode ser um fator positivo se for tolerante a

ambivah~ncia. 0 nacionalismo xenof6bico, que ve a na9<30 como indivisivel, e

culturalmente protecionista e acredita que a na9<30 tem uma especie de destin~,

sendo assim superior as outras nac;:6es. Este tipo de nacionalismo nao faz sentido

nos dias de hoje. A nag<3o cosmopolita, como Giddens a chama, e uma nag<3o ativa.

Hoje, as na90es devem conviver em um meio colaborativo, construindo uma

identidade nacional mais reflexiva, que mostra as aspiragoes nacionais de uma forma

mais amena do que antes. Nesta nag<3ocosmopolita a heterogeneidade nao deve ser

vista como um problema, ao contrc'uio, ela e parte essencial do pr6prio principio de

"nagao cosmopolita" 0 cosmopolitismo e necessario em uma sociedade multicultural

que vive dentro de urn constante processo de globalizagao. 0 nacionalismo

cosmopolita se encaixa perfeitamente neste contexto. Ele pode parar de causar

conflitos e tornar-se alga positivo, benefico (GIDDENS, 2000, p. 146-148).

o modele cosmopolita, ultimo dos tres grandes modelos mostrados pelo

Vieira, pensa em democracia como uma organizagao polltica onde todos os

cidadaos, em qualquer lugar do mundo, tern presenga politica nos assuntos

internacionais, para lela e independentemente dos seus governos. Segundo a visao

cosmopolita, a ordem mundial e representada por Estados, mas tambem per povos.
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Existiria uma ordem p6s-Vestfalia na qual a soberania estatal e a territorialidade

perderiam gradativamente importancia na politica internacional contemporanea. Os

Estados se enfraquecem principalmente devido a concentrac;.3o do poder econ6mico

e politico transnacional. Contudo, 0 cosmopolitismo acredita no potencial

transformador da globalizac;.3o, po is ela define associac;oes novas de to do tipo, as

quais juntas representam uma especie de sociedade civil global. Nessa sociedade e
necessaria a implantac;.3o de um direito democratico cosmopolita diferente do direito

internacional, pois visa a construc;.3o de um direito publico da humanidade. "0

cosmopolitismo nao esta defendendo a superac;ao do Estado em favor de um

governo mundial. Busca apenas rever seu papel, estabelecendo niveis distintos de

governanc;a local, nacional, regional, internacional e cosmopolita, em uma estrutura

transnacional comum de al'aO politica" (VIEIRA, 2001, p,259),

Segundo Giddens, "para abrir caminho para uma identidade cosmopolita, as

leis de cidadania precisam ser alteradas e uma grande mudanc;a cultural levada a

cabo. Uma nac;ao cosmopolita necessita de valores com os quais todos estejam

comprometidos, e uma identidade com que os cidadaos se sintam a vontade, mas

tambem de aceitar a ambiguidade e a diversidade cultural" (GIDDENS, 2000, p. 149),

Deve-se respeitar as diferentes culturas e os diferentes estilos de vida, fortalecendo

uma cidadania internacional baseada na ideia de heterogeneidade, e nao na ideia de

padronizaC;ao. Vieira pensa que:

o Estado-nayao nao pode mais reivindicar para si a condi9ao de unico
centro de poder legitimo nas suas proprias fronteiras, ao mesmo tempo que
deve assumir um papel mediador de diferentes lealdades nos planas
subnacional, nacional e internacional. A cidadania, par sua vez, passa a
conhecer formas de participayao e representayao em estruturas
supranacionais e, simultaneamente, formas mais reduzidas em escala, com
incremento de poder em comunidades locais e grupos subnacionais
(VIEIRA, 2001, p. 260)

A democratizac;ao a nivel global esta progredindo. A globalizac;.3o promove

ativamente a democracia. Alteram-se as relac;oes dos indiv[duos com 0 Estado; a

autoridade do poder politico tende a se enfraquecer. Giddens acredita que a

desenvolvimento posterior da democracia dentro dos Estados pode melhorar atraves
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de uma democracia transnacional. A democratizagao nao pode ficar apenas dentro

do Estado-nagao. Por exemplo, na Uniao Europeia, as nagoes abriram mao de sua

soberania absolu!a (GIDDENS, 2001, p. 160-161).

A globalizagao da democracia e criticada pelos realistas. Segundo eles,

existem impedimentos estruturais imanentes e uma ausencia de etica democratica

internacional. A paz 56 pode ser garantida pelo equillbrio de poder. As razoes desta

postura sao varias: a tensao entre democracia e seguranga publica; uma ordem

global mais democratica nao requer necessariamente um mundo mais pacifico (a

guerra e uma conseqOencia da anarquia e do carater hobbesiano para 0 sistema

interestatal; a democracia global seria apenas a expressao da vontade hegemonica

das potencias ocidentais; para os realistas, 0 Estado-nagao e 0 unico meio onde a

democracia pode ser realizada; 0 fracasso da reforma da ordem internacional no

perfodo entreguerras; a fragmentagao no mundo causada pela globalizagao; as

poucas potencias dominadoras do sistema internacional nao teriam interesse em

uma ordem que Ihes limitassem 0 poder. Ao contrario, os defensores da democracia

global, baseiam suas teorias sobre evidencias efetivas. Por exemplo, 0 crescimento

de organizagoes e movimentos sociais, vinculando polltica cotidiana com polltica.

Eles afirmam que todas as sociedades fazem parte de uma comunidade de risco

compartilhado. Ha necessidade de democratizar a ordem mundial, de repensar a

democracia sob as condigoes da globalizagao. "Subjacente a visao cosmopolita,

encontra-se um compromisso fortemente normativo com formas democraticas de

governanga global. Este fator distingue 0 modelo cosmopolita do liberal-

internacionalista. Por outro lado, 0 primeiro tambem reconhece que a democracia

necessita ser repensada e reconstruida se quiser manter sua relevancia nas

condi,oes da globaliza,ao con!emporanea" (VIEIRA, 2001, p. 263).

A visao tradicional imagina a cidadao como um individuo que tem direitos e

deveres concretos em relagao a um Estado soberano especifico. Nao pensa em um

cidadao com direitos ou deveres abstratos em relagao a humanidade. Kant defende a

jdeja de um direito cosmopolita, com a fungao de complementar 0 direito civil e

internacional, para depois se tornar um direito publico da humanidade (KANT, 2001,

80



p. 68). Segundo Vieira, atualmente, pensar em uma cidadania mundial como uma

preocupac;:ao moral maior com os seres humanos. e alga fundamental. Vieira afirma

que as chefes de Estado tambem tem 0 dever de se tratar como iguais numa esfera

publica mundial. Ele defende a ideia de que e possivel desvincular a cidadania do

Estado. "Trata-se aqui de desenvolver comunidades de comunicac;:ao onde os

vulneraveis podem contestar a forma como sao tratados. Essa abordagem dialogica

de cidadania global requer a criac;:ao de dlreitos e deveres transnacionais concretos"

(VIEIRA, 2001, p. 268).

A Uniao Europeia e um bom exemplo disso. Giddens diz que a UE e hoje um

tipo de resposta a globalizac;:ao. Ela esta desenvolvendo instituic;:oes nas areas

sociais, politicas e economicas que estao acima do Estado-nac;:ao e chegam ate 0

individuo. A UE, criada atraves da cooperac;:ao entre governos nacionais, representa

muito mais do que uma simples associac;:ao regional de Estados. Porem, enfrenta

problemas como a falta de democracia dentro dela e seu distanciamento em relac;:ao

as preocupac;:oes das pessoas comuns. Mas, sob 0 aspecto da globalizac;:ao, a Uniao

Europeia e fundamental na sua politica e na sua economia como influencia positiva

para 0 resto do mundo. as paises que a compoem tem grandes motivac;:oes para se

comporlarem como nayoes cosmopolilas (GIDDENS, 2000, p. 154). Para melhorar a

Uniao Europeia, e impartante "impor maiar transparencia, erradicar a corrupc;:ao,

enfraquecer as hierarquias burocraticas, devolver parte do poder agora retido em

Bruxelas. ter eleic;:oes diretas para uma gama de cargos importantes; estas e outras

inovac;:6es sao viaveis e necessarias " (GIDDENS. 2001. p. 162).

Na democracia cosmopolita os direitos e deveres concretos podem estar

enraizados em instituic;:6es politicas transnacionais complexas, como a propria UE,

par exemplo. Vieira, referindo-se a Held. aponta tres grandes razoes para a criac;:ao

de urn novo nivel de direitos e deveres relacionado com uma cidadania

transnacional. A primeira razao e a interdependencia entre os Estados. A segunda e

sabre as arganizagoes internacionais. criticadas par apresentarem um deficit

democratico; suas decisoes nao precisam passar par nenhuma aprovaC;:<3opopular.

Na democracia cosmopolita, 0 desenvolvimento de uma cldadania transnacional e a
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solutyao para um efetivo contra Ie popular das organizatyoes internacionais. E a

terceira e ultima, diz que a Estado soberano nao e mais a (mica comunidade moral

relevante (VIEIRA, 2001, p. 270).

Segundo Giddens, a natyao cosmopolita necessita de uma democracia

cosmopalita, a qual deve operar numa escala de globaliza<;:ao. 0 mundo,

principalmente ap6s a Guerra Fria. esia amplamente interconectado. Nesse contexto

nao e impassive I pensar questoes de govern a nacional e global, pais tais questoes

estao can ectad as na pratica. Crescem cada vez mais as organizatyoes coaperativas

a nivel global. Giddens afirma que "ja existe governo global e ja existe sociedade civil

global" (GIDDENS, 2000, p.152). Do meu ponto de vista, 0 governo global ainda nao

existe. 0 que existe e a necessidade de criar institui<;:oes transnacionais que possam

regular todos estes inumeros atores internacionais. dos mais importantes aos menos

importanles. Oeixar esta tarefa apenas para a mercado global significa incentivar a

forma<;:ao de um sistema internacional injusto, excluidor. "Processos globalizantes

retiraram poderes das natyoes e as transferiram pra 0 espatyo global despolitizado.

No entanto, como qualquer outro ambiente social, au mais ainda, dada sua

importancia universal, esse novo espatyo requer regulamentatyao, a introdu<;:ao de

direitos e obrigal'oes ..... (GIDDENS, 2000, p.153).

Em relatyao a cidadania, seu conceito, na democracia cosmopolita, deve ser

desvinculado do Estado soberano. A cidadania pode ser urn sentimento direcionado

para a humanidade camo urn todo. A sociedade civil vern criando cada vez mais

organiza<;:oes nao-governamentais, as quais aumentam tambem dentro da ONU.

Alem das Estados. tambem os atores nao estatais participam da formatyao de uma

esfera publica mundial, onde se deve valorizar as interesses dos individuos e nao

apenas as das grandes potencias au das corpora<;:6es transnacionais mais fortes.

"Trata-se aqui de uma dissolutyao parcial da sociedade internacional de Estados

numa esfera publica mais ampla, governada pelo dialogo e consentimento, e nao

pela fortya, em que terao participa<;:ao as organiza<;:oes da sociedade civil voltadas a
defesa do interesse publico, da democracia, da sustentabilidade ambiental e da

diversidade cultural" (VIEIRA, 2001, p. 271).
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Dentro desta esfera precisa-se avan9ar na dire9210 da universalizag2lo dos

direitos individuais e politicos, na diminui9210 das desigualdades economicas e na

sobrevivencia de diferen9as culturais. Este governo global deve basear-se no

consentimento crescente da humanidade. "Segundo Habermas, 0 que ja significou,

certa vez, a ideia de soberania popular esta condenada a decair em pura quimera se

permanecer encerrada na forma hist6rica do Estado-na921o soberano" (VIEIRA, 2001,

p.271)

Giddens sustenta a importancia de combater a anarquia no sistema

internacional:

Alguns observadores acreditam ser possivel que a mundo pos-1989 venha a se
tornar cad a vez mais anarquico. A influencia controladora da Guerra Fria
desapareceu, desencadeando um grande numero de fon;as conflitantes,
levando ao estilharyamento de Estados-naryoes. ao colapso da ordem civil e a
multiplos episodios de violEmcia. E verdade que em cad a uma das principais
dimensoes da globalizaryao a crise nunca esta muito lange. Alem disso, em um
mundo de sistemas cada vez mais interdependentes, quando as coisas dao
errado, elas podem dar muito errado. Se a sistema financeiro mundial entrar em
colapso, as consequencias podem ser maiores do que as do grande crash de
1929 Se a aquecimento global continuar desenfreado, pode haver um tumulto
no clima global. Se as divis6es econ6micas globais tornaram-se cada vez
majores, 0 resultado pode ser choques violentos entre os privilegiados e as
deserdados (GIDDENS, 2001, p. 163).

Para enfrentar tantos problemas, que sao locais e ao mesmo tempo globais, e

fundamental pensar a cidadania a nivel global.Esta cidadania deve buscar a

igualdade de todos os seres humanos como co-Iegisladores de uma esfera publica

transnacional. A cidadania e uma aposta normativa. Ja existe uma especie de

equillbrio entre cidadania estatal e mundial.A sociedade civil claramente nao e

perfeita, mas e importante para impedir uma globaliza9ao catastr6fica. Uma polltica

civica mundial e contribui9ao fundamental para a democracia polltica, 0

desenvolvimento social, a prote<;ao ambiental e a diversidade cultural, nos niveis

local, nacional e global. Esta se desenvolvendo uma nova ordem economica

internacional. Ela deve ser "baseada na democracia, na diversidade cultural e na

sustentabilidade ecol6gica, exige novos acordos internacionais que coloquem as
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necessidades dos povos, das economias locais e do meio ambiente acima dos

interesses das corporayoes multinacionais" (VIEIRA, 2001, p. 272).

Giddens afirma que nao e fantasioso pensar na formac;:ao de organizac;:6es

similares a Uniao Europeia em outras partes do mundo. Ele diz que essas

organizac;:oes poderiam representar uma plataforma para uma forma global de

democracia cosmopolita. A Uniao Europeia pode ser um meio importante para a

constituiyao de um regime cosmopolita global. (GIDDENS, 2001, p,162). Giddens,

sobre a possibilidade de uma democracia cosmopolita com urn governo a nivel

mundial, escreve que:

A democracia cosmopolita diz respeilo nao apenas ao movimento do
governo na diret;:ao de um nivel mundial, mas lambem a sua difusao para
baixo na diret;:ao de regi6es locais. as que duvidam dessas possibilidades
deveriam considerar 0 que foi realizado na Uniao Europeia. Apenas meio
seculo alras a Europa estava exaurida, recuperando-se de uma guerra
originada de lens6es existentes havia muito entre os Estados europeus. No
entanlo esses Estados colaboraram para criar um novo sistema de poder
transnacional e delegado, partilharam aspectos de sua soberania e
instituiram tribuna is eficazes. Eles 0 fizeram, ademais, nao apenas por
idealismo. mas por interesse propria, e interesses semelhantes no governo
global sao hoje relevantes para todos as Eslados (GIDDENS. 2000. p.1S9)

o desenvolvimento da democracia cosmopolita e condi<;ao obrigatoria para

regular efetivamente a economia mundial, combatendo desigualdades econ6micas e

controlando riscos ecologicos. Promover uma economia mundial baseada no

fundamentalismo econ6mico significa promover instabilidade. Todavia, Giddens diz

que a propria existencia de lodos esses problemas deve nos incentivar na busca da

formac;:ao de instituic;:oes regulamentadoras globais eficazes. "Sem elas, 0 seculo XXI

pode-5e mostrar ate mai5 brutal e deva51ador do que 0 que acaba de 5e encerrarH

(GIDDENS, 2001, p.163).
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CONCLusiio
o cenario internacional alual e composto par diferentes atores. Entre eles,

encontra-se 0 Estado, que, neste trabalho, e ainda considerado a principal alar deste

cenario,

Na passagem entre a ldade Media e a tdade Contemporanea, temos a

formac;:ao do Estado absolutista, espelho de mais uma tentativa par parte da nobreza

de controlar 0 campesinato. Comec;:a a formar-se uma Dutra cia sse social, a

burguesia. Os primordios do capitalismo encontram-se neste epoca.

No periodo absolutista 0 poder, ao contrario da Idade Media, e centralizado.

Surgem inovac;:oes como, par exemplo, a burocracia. 0 exercito permanente, a

diplomacia, etc. Principalmente apes a Revolu9ao Francesa (1789) e a

lndependemcia Americana (1776), comec;:a a delinear-se 0 Estado-nac;ao. Comec;am

a serem usados conceitos como ~nac;:ao"e surge um forte sentimento nacionalista.

Contudo, um sistema internacional fragmentado em Estados-nac;ao, com um

forte sentimento nacionalista, tem entre suas caracteristicas principais, a guerra.

Poram, apes a Segunda Guerra Mundial, nota-se uma diminuic;ao, no geral, dos

sentimentos nacionalistas e um aumento de culturas diferentes e ao me sma tempo

interligadas.

Apes 1989, data simbelica que representa a queda do Mure de Berlim, 0

capitalismo prolifera em todos os cantos do mundo. Como diz lanni, surge a

necessidade de estruturas mundiais de poder, onde a Estado precisa se adaptar as

exigencias da economia mundial. A partir da decada de 60, formam-se instituic;:6es

transnacionais que, como diz a nome, estao fora do contrale do Estado, a qual nao

tern mais uma soberania ilimitada. Seu poder a dividido com organizac;oes nacionais,

regionais e internacionais.

o mundo das inovac;6es tecnol6gicas, principalmente nas comunicac;6es e

transporte, fica menor. tsso mina as bases do Estado: territorialidade, soberania,

autonomia e legalidade. Por isso, entre oulros motivos, a Estado precisa se

reestruturar.
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A reestrutura<;:ao do Estado, como mostra 0 trabalho, esta sendo feita

principalmente gra<;:as a rela<;:ao entre sociedade civil e aparato estataL Os cidadaos

querem se tornar mais ativos dentro da sociedade. 0 grande desafio e encontrar um

desenho institucional adequado para a parceria sociedade civil-Estado. 0 aparato

estatal e lento, burocratico, enquanto as organiza<;:oes nao-governamentais sao mais

rapldas e eficazes em rela<;:<3oao poder publico. Elas podem atuar em setores

fundamentais como educa<;:<3o, saude e cultura. Elas, atraves de financiamento

estatal, representam uma maneira para controlar a administra<;:ao publica.

Sob a perspectiva da "Terceira Via" de Giddens, a sociedade civil tem um

papel fundamental a exercer num mundo cosmopolita. Giddens enfatiza a

importancia de expandir a esfera publica, de controlar os riscos, principalmente

aqueles ecol6gicos, de democratizar a democracia a nivel mundial. A sociedade civil

deve agir, como em alguns casos ja esta acontecendo, em parceria com 0 Estado,

para ajudar-se e controlar-se. Os recursos estatais servem para serem distribuidos

pelo Estado a outras institui<;:oes, inclusive as empresas.

o cosmopolitismo, baseado em uma democracia global, tem a necessidade de

ter uma cidadania dissociada da identidade nacional. Uma cidadania mais

democratica proparciona uma cidadania a nivel mundiaL 0 mundo hoje, a exce<;:ao

da Uniao Europeia, esta interligado apenas por la<;:os economicos. Espera-se que

este la<;:os possam ser tambem politicos e culturais. Kant mostra que esta na

natureza dos homens guerrear entre eles. Contudo, atraves de um mundo interligado

por la<;:os politicos, economicos e culturais, com uma cidadania global e com

institui<;:oes transnacionais trabalhando junto para um mundo s6, para a humanidade

como um todo, e possivel dirninuir ou ate acabar com a guerra, pelo menos em

grandes propor<;:oes.

A na<;:ao cosmopolita, como e chamada pel0 Giddens. e uma na<;:c3oativa,

compondo um cenario maior, um cenario cosmopolita, com valores universais, com

institui<;:6es politicas, economicas e culturais tambem universals. 0 cosmopolitismo e
de grande importancia em uma sociedade heterogenea, ou seja, com diferentes

culturas. Esta sociedade vive urn continuo processo de globaliza<;:ao, par isso 0
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modelo cosmopolita pensa em uma democracia global, onde todos os individuos

possam ter participa<;:ao politica nos assuntos internacionais, paralela e

independentemente dos seus governos. Na visao cosmopolita, a ordem mundial e
form ada por Estados. mas tambem par povos.

o cosmopolitismo nao propoe urn governo mundial e, paralelamente, 0 fim do

Estado. Acredita que 0 papel do Estado esta rnudando e deve continuar rnudando,

para responder as necessidades da sociedade global. Ele busca a constitui<;:ao de

niveis de governan<;:a local, nacional, regional, internacional e cosmopoHta, ern uma

rede transnacional comum de carater politico.

E possivel que haja a forma<;:ao de rnais arganizac;oes sirnilares a Uniao Europeia, a

qual representa urn exemplo para a constitui<;:ao de urn mundo cosmopolita. A

econornia mundial pode ser regulada por inslilui90es transnacionais de a9ao politica.

Para isso uma democracia global, cosmopolita, e fundamental. Urna economia global

baseada no fundamentalismo econ6rnico nao prarnete urn futuro segura. 0

cosmopolitismo e a democracia global sao urn meio para que 0 seculo XXI represente

uma epoca de harmonia entre os povos.
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