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INTRODUÇÃO 

 

I.1. Justificativa da Escolha e da Importância do Tema, Delimitação do Objeto da 
Pesquisa e Contribuição Original da Tese à Ciência Jurídica Brasileira 
 

A democracia enfrenta um grande paradoxo: ao mesmo tempo em que se 

consolidou a ideia de que é o único regime político legítimo, cresce a descrença das 

pessoas em relação às instituições democráticas, o que se manifesta, por exemplo, nos altos 

índices de abstenção registrados em eleições realizadas em diferentes países1. 

Ambos os elementos desse paradoxo estão diretamente relacionados com o 

fenômeno da globalização, iniciado, no final dos anos setenta do século XX. 

Evidentemente, em um mundo conectado, em que as informações circulam de forma livre 

e em tempo real, a difusão de ideias, como as democráticas, bem como a contestação de 

regimes autoritários é bastante facilitada.  

Por outro lado, a globalização, que se desenvolve sob a primazia do mercado, 

apresenta consequências muito negativas em termos sociais (veja-se a crescente 

desigualdade, a miserabilidade, o desemprego estrutural e a falta de acesso aos benefícios 

básicos dos avanços tecnológicos, como medicamentos e saneamento básico, para parcela 

significativa da população mundial), ambientais (mudanças climáticas, poluição das águas, 

extinção de espécies, esgotamento de recursos naturais não renováveis) e mesmo 

econômicos, como as recentes crises mundiais. Não se está afirmando, com isso, que todos 

esses problemas têm sua origem na globalização, pois há as questões internas de cada 

Estado, bem como a relação de dominação histórica entre os diferentes países, as quais 

precisam ser consideradas. Todavia, a globalização agravou esses problemas. Somando-se 

a isso a observação da redução da capacidade de os Estados nacionais regularem, 

satisfatoriamente, a economia e desenvolverem políticas compensatórias, e a percepção das 

pessoas de que nas eleições não estão em disputa projetos substancialmente diferentes para 

responder às necessidades contemporâneas, teremos bons motivos para compreender o 

descrédito com o Parlamento, com os partidos políticos, com os processos eleitorais, 

enfim, com a democracia representativa2. 

                                                 
1 Cf. Giddens, 2007, p. 81. Não obstante à obrigatoriedade do voto no Brasil, no segundo turno das eleições 
de 2012, registrou-se uma abstenção de cerca de 20%. Cf. Terra, 2012. Já a participação nos vinte e sete 
países da União Europeia nas eleições para o Parlamento Europeu em 2009 foi de 43,01%, a mais baixa já 
registrada. Cf. Público, 2009.      
2 É bastante ilustrativa desse contexto a observação feita por Henrique Simão (jovem de vinte e oito anos que 
passou dois anos desempregado e, à época da entrevista, vivia de bolsa de estudo de mestrado em Economia) 
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A combinação da hegemonia da democracia, enquanto regime político legítimo, 

com certa indiferença3 dos povos dos Estados democráticos em relação às instituições 

representativas não significa que a questão democrática perdeu importância, seja da 

perspectiva política ou da doutrinária. Pelo contrário, trata-se de um tema com absoluta 

relevância prática (política) e doutrinal.  

Em termos políticos, nota-se grande demanda da sociedade por democracia, 

enquanto instrumento indispensável para enfrentar tanto os antigos e persistentes desafios 

da vida coletiva (por exemplo, as questões da distribuição das riquezas e da concretização 

dos direitos humanos), como os novos (meio ambiente, criminalidade internacional, fluxo 

global de capitais etc.). O problema reside na compreensão da política de forma limitada ao 

Estado nacional e da democracia restrita ao modelo representativo, pois ambas não estão 

respondendo satisfatoriamente às demandas sociais. Isso fica claro na atitude do povo 

(especialmente dos jovens) que, ao mesmo tempo, rejeita a política partidária e parlamentar 

e se mobiliza em torno de causas específicas e de maneira difusa, valendo-se, sobretudo, 

dos recursos oferecidos pela internet e pelas redes sociais4. Sente-se, pois, necessidade da 

política enquanto meio de mediação democrática dos conflitos sociais (não somente 

econômicos), de repolitização (e democratização) da esfera pública, que se encontra 

dominada por interesses privados, e de politização (não estatização) e democratização do 

controle sobre a distribuição das riquezas. 

                                                                                                                                                    
a propósito da apatia dos portugueses em sua última eleição: “para que votar? O país está ruim e continuará 
assim pelo menos nos próximos dois anos. Qualquer que seja o governo irá apenas cumprir o acordo com o 
Fundo Monetário Internacional, que prevê mais austeridade”. Cf. Folha de São Paulo, 05/06/2011, p. A 20.  
3 Às vezes até mesmo aversão, como se pode observar, por exemplo, nas reações da população brasileira aos 
sucessivos escândalos de corrupção.  
4 Tarso Genro (2011a, p. A3) observa que “novos sujeitos políticos estão surgindo no interior de um processo 
de desconstituição da política, que ocorre em escala mundial, após o fracasso das receitas neoliberais para a 
reforma do Estado”. E acrescenta: “esses novos sujeitos florescem fora dos partidos, tanto nos regimes 
democráticos como nos países autocráticos. Quem substitui os partidos, hoje, são as redes sociais, as 
organizações de defesa do direito das mulheres contra Berlusconi na Itália, os movimentos populares de 
jovens no Egito, os ‘banlieus’ nas periferias de Paris. (...) São movimentos relativamente espontâneos, não 
contra a política, mas por outra política”. Em outro artigo, o autor (2011b, A 3) assinala que “a representação 
da previsão de Marx, de um proletariado insurgente contra o capitalismo industrial, apresenta-se, hoje, como 
uma revolução democrática global, que tem como centro comum a revolta contra o Estado, capturado pela 
dívida pública, escravo das agências de risco e dos bancos centrais como aparatos burocráticos, sujeito à 
consultorias ‘neutras’, orientadas e apropriadas pelo capital financeiro especulativo”. Assim, “o ‘desgaste’ da 
esfera política como espaço de conflito e negociação vem centralmente desta contradição: a sociedade civil, 
com seus meios diretos de articulação, sem a mediação dos partidos, está em conflito com a ‘sociedade 
política’ realmente existente”. Registre-se, por exemplo, o episódio da queda do ditador Hosni Mubarak, no 
Egito, que, embora não tenha resultado propriamente numa democracia, decorreu da atuação do “povo 
desorganizado”. A propósito, Gullar (2011, p. E10) comenta que “o povo desorganizado se mobilizou e 
através da internet passou a coordenar suas ações e seus objetivos. Parece um milagre? Pode parecer, mas 
não o é. A razão disso é que o povo é, de fato, o detentor do poder, esteja ele organizado ou não”.  
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Já da perspectiva doutrinária, embora o tema da democracia seja um dos mais 

clássicos da Teoria Geral do Estado, sede epistemológica desta tese, ele permanece 

absolutamente atual e controvertido, sobretudo quando se considera o contexto da 

globalização e os diferentes modelos teóricos debatidos atualmente5, o que justifica o 

desenvolvimento de uma pesquisa sobre ele6. Assim sendo, escolhemos como campo 

temático desta tese a democracia no contexto da globalização. 

Modernamente, a democracia foi pensada para operar no Estado nacional e a 

partir de seus paradigmas, ou seja, foi concebida como um regime político que tem como 

propósito limitar o exercício do poder soberano do Estado, por meio da participação 

política do povo que habita seu território, ao eleger representantes que governarão em seu 

nome. Observa-se, pois, que esse modelo democrático (a democracia representativa) está 

vinculado ao Estado nacional.  

Desde os seus primórdios, o modelo de democracia estatal-representativo que, 

na perspectiva política, passou por significativas evoluções (como a universalização do 

sufrágio e a adoção de instrumentos de democracia semidireta), serviu, em termos teóricos, 

como paradigma7 para a investigação de importantes problemas, muitos dos quais ainda 

não completamente resolvidos, tais como: a garantia das liberdades públicas; a efetividade 

da relação de representatividade; a organização e o número de partidos políticos e a 

fidelidade partidária; a escolha entre o sistema eleitoral proporcional e o majoritário; o 

financiamento das campanhas eleitorais, a questão da corrupção e a influência do poder 

econômico; a relação entre os Poderes, o papel da oposição e a opção entre o 

presidencialismo e o parlamentarismo; a participação da mídia no processo democrático; a 

                                                 
5 Por exemplo: poliarquia, democracia participativa, democracia deliberativa, democracia radical e plural ou 
pluralismo agonístico, democracia organizacional etc.  
6 Registra-se que a escolha do campo temático desta pesquisa também está relacionada com reflexões 
acadêmicas anteriores. O primeiro estudo sobre a democracia que realizamos ocorreu em 2002, no segundo 
ano da Graduação, em pesquisa de Iniciação Científica financiada pela FAPESP, com o título “Os Dilemas 
de uma Governabilidade Democrática”. Posteriormente, na Tese de Láurea, defendida em 2005, sobre o tema 
“Princípio da Eficiência Administrativa e seu Controle Jurisdicional” também estava presente a preocupação 
com as questões democráticas. Finalmente, em nossa dissertação de mestrado, defendida em 2009, junto ao 
Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, discutimos o 
tema “O Parlamento e o Controle do Poder Político” e, na conclusão de tal trabalho, não obstante tenhamos 
afirmado a importância do Parlamento enquanto instituição democrática, reconhecemos que algumas 
características histórico-culturais do Brasil e o contexto da globalização impõem severas restrições às 
perspectivas para a realização da democracia pela via representativa-parlamentar. Dessas constatações 
resultou o embrião desta tese.  
7 Kuhn (2011, p. 13) define “paradigmas” como “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, 
durante algum tempo, fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de 
uma ciência”. Para uma síntese sobre a obra citada, cf. Faria, 2002, p. 46 – 51. 
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legitimidade da atuação política do Poder Judiciário8 etc.. Inclusive, as discussões em 

curso sobre reforma política no Brasil versam sobre essas questões.  

Durante o período histórico em que o monopólio da esfera pública, da ação 

política, da mediação dos conflitos sociais e da própria vida democrática pertenceu ao 

Estado nacional, enquanto modelo teórico, a democracia representativa cumpriu seu papel 

explicativo, e, como regime político, não obstante suas limitações, onde foi implantada e 

atingiu certa maturidade, conseguiu cumprir razoavelmente o objetivo para o qual foi 

concebida (controle do poder) e serviu como mecanismo de legitimação.  

Todavia, com o fenômeno contemporâneo de globalização, o Estado perdeu o 

monopólio da mediação política, pois: (1) há questões que interferem significativamente na 

vida nacional que estão relacionadas com fatores que não consegue controlar, pois 

extrapolam suas fronteiras e os limites de sua jurisdição; (2) passou a compartilhar 

decisões políticas com múltiplos atores, internos e externos, como companhias 

transnacionais, organizações internacionais, organizações não-governamentais, meios de 

comunicação que atuam em escala global etc.; (3) a própria função normativa passa a ser 

compartilhada, pois o monismo jurídico é substituído pelo pluralismo de ordens normativas 

concorrentes no mesmo espaço; (4) sua temporalidade9 mostra-se incompatível com outras 

temporalidades importantes, como o tempo instantâneo da internet e do fluxo internacional 

de capitais.  

Assim, em termos políticos, observa-se uma incompatibilidade entre as 

instituições representativas e as exigências atuais de regulação de mediação social. Os 

problemas políticos extrapolam o âmbito das fronteiras do Estado, mas a democracia 

representativa atua exclusivamente nos limites por elas traçados. O tempo, sobretudo da 

economia, acelerou-se, mas a representação política continua a funcionar no ritmo lento 

das eleições e das deliberações parlamentares. As decisões econômicas foram 

internacionalizadas, são tomadas de maneira descentralizada, com um formato 

organizacional em rede, mas a democracia permanece nacional e continua a operar de 

forma centralizada e hierárquica. Portanto, as instituições representativas não foram 

forjadas para um contexto de policentrismo político, ou seja, em que o poder é exercido de 

                                                 
8 Tais problemas podem ser enquadrados, na definição de Kuhn (2011, p. 43 e ss.), como típicos de uma 
“Ciência normal”, ou seja, tratam de questões discutidas dentro do âmbito do paradigma preexistente. Cf. 
Faria, 2002, p. 48 – 49.  
9 Tempo das eleições, dos debates parlamentares, da execução das políticas públicas etc..  
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modo compartilhado10: o Estado desempenha um papel importante, mas é obrigado a 

dividir a cena com outros atores e deixa de ser sinônimo de esfera pública11.  

Da mesma forma, em termos teóricos, o modelo da democracia representativa 

está diante do esgotamento de seu potencial explicativo12. Se ele fornecia os parâmetros 

para a discussão dos problemas referentes à legitimação e à efetividade da democracia 

enquanto o Estado nacional monopolizava a cena política, ele não é capaz de balizar a 

discussão das novas questões que surgem no contexto do policentrismo do poder e, talvez, 

nem de permitir sua adequada formulação13.  

Essa crise do paradigma da democracia representativa encontra-se inserida em 

um contexto maior de crise dos próprios paradigmas epistemológicos da Teoria Geral do 

Estado, já apontada por Tojal (1997, p. 135 e ss.) há quase duas décadas. Ocorre que tal 

crise apresenta como agravante o fato de que, conforme destacado pelo autor (1997, p. 

152), “no atual estágio de desenvolvimento da Doutrina do Estado não se vislumbra no seu 

horizonte a emergência de um novo contexto paradigmático, cuja existência lhe permita 

disputar a hegemonia da produção do conhecimento”. Assim, não estariam preenchidas as 

condições para caracterização do que Kuhn (2011, p. 125 e ss.) denomina de “revolução 

científica”14. 

Não obstante essa dificuldade, decorrente da crise de paradigmas da própria 

forma como a Teoria Geral do Estado conhece seu objeto, é necessário se pensar em outras 

perspectivas teóricas para estudar o campo temático da democracia na era da globalização. 

                                                 
10 Nesse sentido, Hobsbawm (2001, p. 7) afirmou que “vamos enfrentar os problemas do século 21 armados 
com um conjunto de mecanismos políticos gravemente inadequados para lidar com eles. Esses mecanismos 
estão confinados dentro das fronteiras de Estados-nação, cujo número está crescendo, e enfrentam um mundo 
global que está além de seu âmbito de atuação. Não está claro nem sequer até que ponto poderão ser 
aplicados no interior de um território extenso e heterogêneo que possui, sim, um quadro político comum, 
como é o caso da União Européia”.   
11 Ressalta-se que o termo “esfera pública” não é empregado aqui da maneira como foi expresso por 
Habermas. No Capítulo 1, faremos uma breve discussão sobre os diferentes conceitos de esfera pública.  
12 Segundo Faria (2008, p. 114), “modelos teóricos são construções lógicas desenvolvidas para dar conta, 
analiticamente, de problemas, questões e conjunturas específicas. Por isso, eles precisam de reformas, 
ajustamentos, adaptações, complementações e cortes que mantenham sua validade explicativa e seu rigor 
analítico”.      
13 Cf. Faria, 2002, p. 50. A propósito, Tojal (1997, p. 29) afirma que “a crise de degenerescência de uma 
ciência emerge ante o surgimento de novos problemas que não são, sob o ponto de vista do conhecimento 
científico, assimiláveis pelas categorias tradicionais, seja para seu reconhecimento, seja para a sua leitura 
integradora. Esses novos fatos ou problemas, no específico campo da Teoria Geral do Estado, podem ser 
traduzidos pela perda de funcionalidade dos seus paradigmas modernos, que muito embora tenham passado a 
ver o Estado desde a ótica das relações dialéticas que se produzem entre força, norma e valor, das quais o 
Estado representa a mais ampla cristalização, continuaram a idealizar o conhecimento pela absolutização de 
valores que a animam.  
14 De acordo com Kuhn (2011, p. 125), revoluções científicas são “aqueles episódios de desenvolvimento não 
cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, 
incompatível com o anterior”.  
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Diante disso, escolhemos desenvolver essa pesquisa a partir do modelo da “democracia 

cosmopolita”15, mais especificamente, diante das diversas abordagens cosmopolitas 

existentes, na forma como essa teoria foi desenvolvida por David Held, Anthony McGrew 

e Daniele Archibugi16.  

Pretendemos, pois, discutir se o projeto de “democracia cosmopolita” seria 

capaz de suprir o déficit democrático das instituições representativas. Trata-se, pois, de se 

contrapor o modelo cosmopolita, de caráter transterritorial, ao modelo representativo, de 

base territorial.  

Delimitamos o desenvolvimento desta pesquisa por uma premissa metodológica 

e por um recorte temporal e espacial específico17. 

Metodologicamente, essa pesquisa é delimitada pelo reconhecimento de que 

não existe conhecimento neutro e desinteressado sobre o Estado. Diante disso, sem 

abandonar o imprescindível caráter crítico de uma investigação científica, ao invés de se 

afirmar uma pretensa neutralidade e imparcialidade no desenvolvimento, optamos por, 

desde já, explicitar (e justificar) qual é a ideologia e o interesse desta tese: a ideologia que 

orienta os juízos feitos ao longo desta tese é a da concretização dos direitos humanos como 

objetivo supremo da vida em sociedade18, e seu interesse consiste em aferir o potencial da 

política (não restrita ao âmbito estatal) como meio principal de mediação dos conflitos 

sociais.  

Da perspectiva temporal, embora seja imprescindível uma reflexão mínima 

sobre o desenvolvimento da globalização a partir do final da década de setenta, será 

                                                 
15 O cosmopolitismo é uma ideia que remonta à Antiguidade. Em sua forma moderna, a obra de Kant é a 
mais importante na tentativa de aplicá-lo “às questões políticas”. Trata-se de um projeto fundo em três 
premissas: (1) “seres humanos, como indivíduos, representam as unidades fundamentais da preocupação 
moral e política”; (2) universalismo, ou seja, a compreensão de que “todos os seres humanos possuem um 
status moral igual”; (3) “o status humano ocupa um âmbito global”, ou seja, “ninguém pode se isentar de suas 
obrigações de respeitar o status moral igual de todos os outros seres humanos”. Em face do fenômeno da 
globalização, alguns autores desenvolveram a ideia de “democracia cosmopolita”, dentre os quais se 
destacam David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi, os quais esboçam “um projeto de governança 
democratizada de múltiplas camadas (do local até o global)”. Dentre os objetivos desse projeto, destaca-se o 
de tentar “resolver as deficiências da governança global, em particular o conhecido déficit de legitimidade 
democrática”. Além disso, há uma especial preocupação em se ir além dos campos analítico e conceitual, 
tratando-se da construção de instituições cosmopolitas (HAYDEN, 2004, p. 84 – 90). Cf. Held, 1995, p. 106 
– 109. 
16 Como demonstraremos no Capítulo 1, essa escolha não foi casual, pois tem como fundamento a adequação 
do modelo à sede epistemológica da Teoria Geral do Estado, bem como seu potencial analítico e propositivo.  
17 Anota-se, desde já, que os limites deste trabalho não comportam uma discussão pormenorizada de cada 
uma delas, de maneira que serão apresentadas e não analisadas de forma aprofundada. 
18 Ressalta-se que não se está afirmando que esta é a ideologia que orienta o ser do Estado, mas, tão somente, 
o desenvolvimento das análises desta pesquisa, pois, como adverte Tojal (1997, p. 150), “compreender o 
Estado pela realização dos valores da dignidade humana, justiça social e outros, totalmente fundados em si 
mesmos, significa centrar o conhecimento em um método que desarticula o sentido da realidade e que nem 
por isso se torna mais neutro ou imparcial”. 
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enfocada a conjuntura social, política e econômica que se seguiu à crise da economia 

mundial de 2008, e seus desdobramentos nos anos seguintes19 (com destaque para a crise 

Europeia de 2011/2012). Isso significa que, ao se indagar sobre a capacidade de a proposta 

da “democracia cosmopolita” suprir o déficit democrático das instituições representativas, 

consideraremos como as experiências institucionais concretas que se aproximam do 

modelo cosmopolita estão reagindo à conjuntura atual, bem como a maneira como podem 

interferir na apreciação da proposta teórica estudada.  

No que se refere ao âmbito espacial, ao se tratar de “democracia cosmopolita”, 

a investigação requer uma referência ao cenário internacional. Todavia, o que se pretende 

aqui não é discutir se a “democracia cosmopolita” é capaz de suprir o déficit democrático 

das instituições representativas em geral, ou abstratamente consideradas, mas sim das 

brasileiras. Portanto, a análise a ser empreendida considerará as especificidades histórico-

culturais e institucionais da democracia representativa no Brasil. 

Em síntese, o objeto desta tese é a análise sobre o potencial de o projeto de 

democracia cosmopolita, tal como formulado por David Held, Anthony McGrew e Daniele 

Archibugi, suprir o déficit democrático das instituições representativas brasileiras 

decorrente da globalização e do policentrismo do poder, no contexto da atual crise 

econômica mundial. Já o plano analítico desta pesquisa é o político-jurídico, ou seja, sua 

sede epistemológica é a Teoria Geral do Estado20.  

  Embora já existam pesquisas nacionais, em diversas áreas do conhecimento, 

que abordam a temática da “democracia cosmopolita”, não há discussões sobre esse 

assunto com o corte temporal e espacial adotado por esta tese, especialmente no campo da 

Teoria Geral do Estado, e com enfoque na análise comparativa dos desenhos institucionais 

cosmopolita a representativo, tal como desenvolveremos. É nesse sentido que se pretende 

apresentar uma contribuição original à Ciência Jurídica Brasileira, ou seja, o modo como 

se objetiva fazer avançar a disciplina à qual pertence o tema escolhido.   

 

 

 

 

 

                                                 
19 Eventuais incursões históricas serão desenvolvidas apenas dentro da estrita medida necessária para precisar 
o uso dos conceitos fundamentais com os quais se trabalhará, e para fixar os pressupostos da tese a ser 
defendida.  
20 Cf. Tojal, 1997, p. 157 e ss..  
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I.2. Considerações Metodológicas 

 

I.2.1. Delimitação Epistemológica do Desenvolvimento da Pesquisa  

 

As questões que esta tese pretende enfrentar têm sido debatidas nos campos do 

Direito, das Ciências Políticas, da Economia, da Filosofia, da História e da Sociologia. 

Todavia, ainda não há uma adequada compreensão jurídica sobre elas. Assim, é preciso 

indagar se é possível compreender esses fenômenos por meio do instrumental jurídico de 

que dispomos hoje, e como o sistema jurídico vai assimilar essa realidade de policentrismo 

do poder e gerar normas e instituições capazes de fornecer as condições normativas para 

mediação democrática dos conflitos sociais que se apresentam neste contexto. 

Uma pesquisa de Direito do Estado de caráter dogmático não seria capaz de 

empreender tal tarefa. Assim, a sede epistemológica escolhida para tentar responder às 

indagações trazidas por este trabalho é a da Teoria Geral do Estado, situada no campo das 

Ciências Sociais, tal como proposto por Tojal (1997, p. 157), e com a consciência de que 

se trata de uma Ciência que enfrenta uma “crise de degenerescência sem alternativas 

paradigmáticas à vista”, tal como já sinalizava o autor (1997, p. 154) há quase duas 

décadas e, o tempo que se passou desde aquela época só veio a confirmá-la.  

Não obstante essa dificuldade, trilhando os caminhos metodológicos e 

paradigmáticos de uma nova Teoria Geral do Estado indicados por Tojal, é possível 

almejar a construção de um conhecimento sobre a democracia em um contexto de 

policentrismo do poder que seja, ao mesmo tempo, realista na análise, e útil na 

apresentação de propostas transformadoras.   

A primeira diretriz a ser seguida é não realizar uma pesquisa de caráter 

exclusivamente jurídico-formal, ou seja, que considere apenas a dimensão normativa do 

Estado. Isso porque não é possível discutir as questões propostas sem considerar as 

dimensões política, econômica, filosófica etc., tal como pretendia a Teoria Geral do Estado 

em seus primórdios21.  

Portanto, a análise sobre o déficit democrático das instituições representativas 

brasileiras, em virtude dos fenômenos da globalização e do policentrismo do poder, bem 

como sobre o potencial de o modelo de democracia cosmopolita supri-lo, não se dará no 

                                                 
21 Cf. Tojal, 1997, p. 28; 34 – 36. Neste sentido, Nogueira (2008, p. 1) afirma que “não pode haver teoria do 
Estado sem Sociologia, sem uma teoria da sociedade, nem análise política que se sustente sem uma teoria 
social e uma teoria do Estado”. 
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campo do conhecimento abstrato, mas sim considerando a dinâmica social desse 

fenômeno.22 

Isto não quer dizer, como salientado por Tojal (1997, p. 158), que se vá buscar 

com esta pesquisa “soluções eminentemente sociológicas, que desprezem o papel do 

Direito de institucionalização das relações sociais, isto é, o fenômeno normativo que 

compõe o Estado”, pois a consideração sobre a dimensão normativa do Estado é 

indispensável para a compreensão do problema estudado.  

O que se pretende, ao se desenvolver uma pesquisa de Teoria Geral do Estado, 

situada no campo das Ciências Sociais, é construir uma tese que não idealize23 a “dimensão 

axiológica do Estado”24 (TOJAL, 1997, p. 158), ou seja, que não escolha aprioristicamente 

os valores25 que se entende que sejam os orientadores do exercício do poder político, pois, 

como ressaltado por Tojal (1997, p. 110), está é “a grande limitação da Teoria Geral do 

Estado”.26  

Assim sendo, os problemas propostos para esta pesquisa não serão discutidos a 

partir de um Estado ideal. Desenvolveremos uma investigação por meio de uma Ciência 

voltada para “uma compreensão real e efetiva do Estado, naquilo que ele tem de mais 

imanente com as vicissitudes da experiência humana”27 (TOJAL, 1997, p. 139).  

                                                 
22 Cf. Tojal, 1997, p. 83 – 84.  
23 A propósito, Tojal (1997, p. 111) acentua que “todo e qualquer conhecimento que se pretenda desenvolver 
sobre o Estado, desconsiderando a realidade das relações sociais com os desníveis que dela se originam, 
mesmo no contexto pós-industrial das sociedades economicamente mais avançadas, antes de corresponder às 
exigências absolutamente canhestras de uma ciência de caráter positivista que propugna por um 
conhecimento totalmente desinteressado e nessa medida pretensamente mais verdadeiro, atende, isto sim, 
com seu idealismo, aos imperativos ideológicos de desconhecimento das relações de poder que, afinal, 
constituem o substrato material do próprio Estado”. Fleiner-Gerster (2006, p. 1) assevera que “já não é 
possível erigir uma teoria do Estado com base na crença no Estado que marcou as épocas precedentes, porque 
muitos homens padeceram e ainda hoje padecem sob o jugo dos Estados iníquos”.  
24 Ou seja, como ensina Tojal (1997, p. 158), “o Estado, enquanto síntese de uma relação dialética entre força 
(violência), poder (norma) e valor, que frequentemente é apresentada em termos absolutos, porque fundada 
em valores que não estão articulados com a conexão da realidade, passará a ser explicitado como 
cristalização de relações dialéticas de força, poder e valor na perspectiva de uma correlação de poder 
identificável como hegemônica no sistema social, historicamente situada e ideologicamente comprometida”.  
25 Cf. Tojal, 1997, p. 150.  
26 Tal limitação está presente na obra de Dallari, que idealiza o político, porque, ao designar o bem comum 
do povo como fim do Estado, “sua compreensão passa ao largo do processo social de definição do Estado, 
enquanto instância de mediação das relações sociais históricas e ideologicamente situadas” (Tojal, 1997, p. 
110).  De acordo com Dallari (2010, p. 2), a Teoria Geral do Estado é “uma disciplina de síntese, que 
sistematiza conhecimentos jurídicos, filosóficos, sociológicos, políticos, históricos, antropológicos, 
psicológicos, valendo-se de tais conhecimentos para buscar o aperfeiçoamento do Estado, concebendo-o, ao 
mesmo tempo, como um fato social e uma ordem, que procura atingir seus fins com eficácia e com justiça”. 
27 Nesse sentido, Fleiner-Gerster (2006, p. 14) afirma que “a estrutura e a ação da comunidade estatal são 
formadas por homens, com suas qualidades e seus defeitos, seus comportamentos positivos e negativos, seus 
interesses e necessidades. Portanto, toda investigação científica dos fenômenos do Estado deve partir 
necessariamente da natureza humana e suas especificidades”. 
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Consequentemente, o “dever ser do Estado é fixado não a partir de juízos de 

valor apriorísticos, idealisticamente definidos, mas pelo modo de produção econômico”. 

Por outro lado, ressalva-se que a compreensão do Estado e a definição de seu dever ser não 

pode se dar apenas considerando as “relações sociais de produção do modelo econômico 

capitalista”, mas também outros conflitos e relações sociais que o Estado se propõe a 

mediar (TOJAL, 1997, p. 160 – 161; 164). 

Isso exige, já que esta pesquisa focaliza a realidade pátria, uma adequada 

compreensão das especificidades de uma formação estatal periférica como a brasileira28, 

especialmente a existência de uma soberania bloqueada por fatores externos e internos, e 

condicionado por um sistema mundial no qual vigora a lógica da assimetria entre o centro 

e a periferia, e uma relação de dependência,29 bem como por características histórico-

culturais que influenciam decisivamente a prática política.    

A segunda diretriz a ser considerada é que, ao se reintroduzir o Estado na 

dinâmica social, é preciso ter a plena consciência de que, o conhecimento interessado sobre 

ele é inevitável, pois se está diante de um objeto de natureza cultural, historicamente 

concreto (Tojal, 1997, p. 83 – 84), e do qual “seu investigador é integrante e atuante”. 

Além disso, sendo um conhecimento sobre uma realidade cultural, é também 

necessariamente ideológico; não é admissível a pretensão de neutralidade, imparcialidade e 

universalidade, ela própria ideológica, pois os conhecimentos abstratos que se busca 

produzir com essas características, na verdade, são frutos de valores particulares 

socializados pela força, por exemplo, de um modelo econômico, o que, evidentemente, não 

afasta o caráter crítico inerente ao desenvolvimento de qualquer pesquisa científica30 

(Tojal, 1997, p. 158 – 159).  

Neste sentido, Salomão Filho (1999, p. 267) ressalta que  

afirmar que o conhecimento é valorativo não é nada mais nada menos que 

afirmar que os valores de uma determinada sociedade podem influenciar e 

                                                 
28 Fleiner-Gerster (2006, p. 15) acentua que “todos os Estados são unidades desenvolvidas historicamente. A 
sua organização e a sua estrutura não são compreensíveis senão por meio de sua evolução histórica”. Por 
outro lado, além da dimensão temporal, é preciso considerar “o caráter do povo, a religião, a situação 
geográfica, a economia e a evolução social” que marcam cada Estado.  
29 Cf. Stuchi, 2007, p. 15; 177; 242 – 244). Para um panorama da Teoria do Estado Dependente Cf. Carnoy 
(1986, p. 219 – 262). 
30 A propósito, Bull (2002, p. 5) adverte que “o que é importante, em uma análise acadêmica da política 
mundial, não é a exclusão de todas as premissas de valor, mas a sua sujeição à investigação e à crítica, 
levantando os temas morais e políticos como parte da investigação. Não tenho qualidades melhores do que 
outros para ser neutro com relação a um assunto como este, mas acredito no valor de tentar ser neutro, livre 
de preconceitos, e está claro que certas abordagens no estudo da política mundial são mais livres e 
desinteressadas do que outras”. 
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influenciam dramaticamente o conhecimento que se tem delas. (...) Desse 

modo, a sociedade que vemos é uma representação de valores sociais 

democraticamente estabelecidos31.  

Um terceiro elemento norteador deste trabalho consiste no fato de que o 

deslocamento da Teoria Geral do Estado para a sede das Ciências Sociais não significa que 

se vá buscar a objetividade do empirismo e se restringir a uma postura eminentemente 

explicativa, mas, sim, adotar uma “prática intelectual discursiva, que resgate a dimensão 

cultural da ciência social, dimensão esta que sugere uma explicação valorativa do objeto”. 

Assim, a verdade científica não será apurada por meio de “critérios de validade empírica”, 

mas “segundo os critérios de cada discurso, impondo-se um em detrimento de outro pela 

sua força persuasória” (TOJAL, 1997, p. 170 – 171). 

A racionalidade discursiva almejada não parte de “um contexto ideal”, mas da 

“contextualização social do discurso”, pois o próprio conhecimento é “por excelência uma 

prática social”. Ao se promover a contextualização social do discurso científico, há uma 

reaproximação entre o conhecimento científico e o senso comum, o que deve ocorrer 

mediante uma constante “revisão crítica” deste último e de uma perspectiva segundo a qual 

o conhecimento existe em função da transformação da realidade (TOJAL, 1997, p. 182 - 

183). 

Uma última diretriz metodológica precisa ser assinalada: a Teoria Geral do 

Estado, tal como se compreende nesta pesquisa, não tem a pretensão de ser uma ciência 

total, uma síntese de todo o conhecimento produzido sobre Estado. Almeja-se, tão 

somente, uma compreensão menos idealista do Estado por meio da interdisciplinaridade32; 

o que não significa, todavia, que deixe buscar uma “visão de conjunto”33. (TOJAL, 1997, 

p. 4; 166 – 167). 

                                                 
31 Salomão Filho (1999, p. 268) acrescenta que “nessa valoração, a formação das regras deve ser coletiva. 
Coletiva não significa necessariamente estatal. Pode referir-se a grupos maiores ou menores de pessoas. Isso 
não significa que esse conhecimento seja teórico, não vindo da prática ou artificial”, a exemplo do “trabalho 
dos prudentes romanos pré-clássicos”. Portanto, “é possível elaborar uma teoria do conhecimento ‘jurídica’, 
que leve em conta tanto o dado prático como aquele coletivo sem que para o coletivo seja necessária a 
intermediação do Estado”. 
32 Cf. Fleiner-Gerster, 2006, p. 14.  
33 A propósito, Fleiner-Gerster (2006, p. 2) acentua que “devemos nos esforçar mais para frutificar os 
inúmeros resultados obtidos graças às pesquisas individuais das ciências modernas especiais, a fim de 
adquirir uma visão mais precisa das grandes relações. Esta é uma tarefa específica da teoria do Estado.”  
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Neste ponto, um alerta é fundamental: ao se desenvolver um trabalho de caráter 

interdisciplinar, é preciso ter o cuidado de não se construir um conhecimento de caráter 

enciclopédico, sem unidade e coerência34. 

Em síntese, pretende-se analisar o potencial de o modelo de democracia 

cosmopolita suprir o déficit democrático das instituições representativas decorrente da 

globalização e do policentrismo do poder, com foco na realidade brasileira, por meio do 

instrumental e da metodologia da Teoria Geral do Estado, situada no campo das Ciências 

Sociais. Ou seja, sem abandonar sua fundamental dimensão normativa35 da Teoria Geral do 

Estado, promover-se-á uma pesquisa interdisciplinar sobre o objeto proposto, considerando 

sua dinâmica social, sem idealizar axiologicamente o Estado (inclusive considerando as 

especificidades do Estado brasileiro), de caráter interessado, não empírico, mas discursivo, 

tendo por objetivos a produção de um conhecimento realista e transformador36.  

Portanto, o caráter normativo da Teoria Geral do Estado manifesta-se tanto no 

valor que atribui aos aspectos normativo-institucionais em sua análise, como também das 

prescrições que, necessariamente, devem decorrer do conhecimento produzido37.  

Todavia, depara-se, hoje, com um grande desafio, assim expresso por Casanova 

(2000, p. 60 – 61): 

a falta de pontes entre o que poderíamos chamar de análise radical e a ação 

política alternativa deixa a análise entregue a si mesma; deixa-a como 

reflexão, como protesto ou como queixa; sem maior transcendência. 

Acontece assim hoje, talvez mais do que nunca, essa rara ruptura entre o 

discurso científico e o político; entre a análise do que acontece realmente e 

do que se deve fazer para que a espécie humana salve o planeta acabando 

com os excessos do consumo e da fome.  

                                                 
34 Tojal (1997, p. 136 – 137) afirma que, “hoje, mais do que nunca, a regra tem sido a de uma compreensão 
ainda enciclopédica, quando se supera a ótica eminentemente jurídico-formalista, em razão do que diferentes 
conhecimentos são agregados num todo carente de unidade”. Assim, prossegue o autor, “a Teoria Geral do 
Estado não tem proporcionado um saber sistemático com foros de cientificidade sobre o Estado”. Tojal 
(1997, p. 147) anota, também, que “o que se vislumbra realmente é que o declínio da visão dogmática na 
compreensão do Estado não corresponde ao advento de um novo paradigma, a uma porque não se definiram 
novos problemas e a duas porque seguramente não se verificou um salto qualitativo em termos do 
conhecimento. Este, quando não é marcadamente eclético e enciclopédico, continua com o viés idealista, o 
mais sério dos obstáculos epistemológicos à discussão de uma Teoria Geral do Estado como ciência 
efetivamente possível”.  
35 A propósito, Ferraz Júnior (2001, p. 39) afirma que “enquanto para as demais ciências o objeto de estudo é 
um dado que o cientista pressupõe como uma unidade, o objeto de estudo do jurista é, por assim dizer, um 
resultado que só existe e se realiza numa prática interpretativa”. 
36 Cf. Tojal, 1997, p. 184.  
37 Cf. Ferraz Júnior, 2001, p. 39. De acordo com o autor, para o jurista, a comunicação “combina um sentido 
informativo com um diretivo. Uma comunicação tem sentido informativo quando utiliza a linguagem para 
descrever certo estado das coisas. (...) Tem sentido diretivo quando a língua é utilizada para dirigir o 
comportamento de alguém, induzindo-o a adotar uma ação”. É preciso, todavia, neste ponto, tomar o cuidado 
para não confundir as descrições com as prescrições.  
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Enfrentar este desafio, sem dúvida, é algo que inspira a maneira como se 

desenvolverá esta tese.  

 

I.2.2. Observações sobre a Bibliografia 

 

A delimitação do problema objeto desta tese exigiu a utilização de bibliografia 

bastante eclética. Em primeiro lugar, para apresentar suas premissas metodológicas foi 

necessário o recorrer tanto a autores jurídicos que se dedicam ao tema dos direitos 

humanos como a economistas críticos ao modelo econômico dominante. Em seguida, para 

se delimitar os conceitos fundamentais de política, Estado e esfera pública, bem como para 

desenvolver um panorama geral sobre a democracia, revelou-se imprescindível o recurso a 

abordagens de teoria e filosofia política. Em terceiro lugar, para se empreender a 

delimitação temporal do problema, recorreu-se à literatura econômica e sociológico-

jurídica sobre a crise de 2008 e seus desdobramentos nos anos seguintes, bem como a 

notícias e artigos jornalísticos (por se tratar de acontecimentos atuais e com poucas 

análises de caráter acadêmico). Em quarto lugar, a adequada delimitação espacial requereu 

a utilização de materiais não somente jurídicos, mas também sociológicos e históricos que 

abordam a caracterização histórico-cultural brasileira e suas implicações para o processo 

político-democrático. Por fim, para justificar a análise sobre o modelo de “democracia 

cosmopolita” como alternativa para suprir o déficit democrático das instituições 

representativas, fizemos um breve estudo sobre outras possibilidades, o que resultou em 

uma bibliografia bastante diversificada. Além disso, registra-se que a compreensão dos 

fenômenos da globalização e do policentrismo do poder exigiu o estudo de artigos de 

diferentes correntes dos campos da Sociologia, da Ciência Política e da Economia.  

Embora o ecletismo bibliográfico presente no Capítulo 1 e, de forma menos 

acentuada, no Capítulo 2, possa ser criticado, entendemos que, sem o desenvolvimento de 

tal estudo, não seria possível avançar com segurança na discussão da questão específica 

objeto desta tese desenvolvida nos Capítulos 3 e 4.    

Adverte-se, por fim, que além dos autores que fundamentam a análise 

desenvolvida nesta pesquisa e que estruturam seu quadro teórico, entendemos ser 

importante a realização de um controle mínimo da produção científica sobre o campo 

temático estudado, inclusive a fim de reconhecer as contribuições que já foram 

apresentadas sobre ele, de maneira que fazemos referência, sobretudo em notas de rodapé, 
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a algumas teses não publicadas e a alguns artigos escritos por autores menos conhecidos, 

publicados em revistas especializadas e coletâneas38. 

 

I.3. Principais Questões a Serem Analisadas  

 

O Capítulo 1 tem por objetivo delimitar as bases e o campo temático 

investigado. Para tanto, dedicaremos seu primeiro item à apresentada da ideologia e do 

interesse que norteiam o desenvolvimento desta pesquisa. Na segunda e na terceira partes 

desenvolveremos, respectivamente, a delimitação temporal e espacial desta pesquisa. Na 

quarta parte, considerando-se que esta tese utiliza conceitos polissêmicos, precisaremos os 

sentidos utilizados de política, esfera pública, Estado e soberania, policentrismo do poder e 

democracia cosmopolita. Por fim, faremos um panorama geral sobre o campo temático 

desta investigação: a democracia. Inicialmente, teceremos algumas considerações sobre os 

valores e os princípios que permitem caracterizar um regime político como democrático, o 

que servirá de parâmetro para compreender o déficit das instituições representativas 

decorrente da globalização e do policentrismo político, bem como para avaliar o potencial 

de o projeto de democracia cosmopolita supri-lo. Em seguida, apresentaremos uma 

caracterização do paradigma democrático ainda vigente, qual seja, a democracia 

representativa de base territorial, a fim de poder confrontá-lo adequadamente com o 

modelo cosmopolita. Em terceiro lugar, trataremos dos limites à concretização dos valores 

e princípios democráticos que acompanham o paradigma representativo desde seus 

primórdios, para que se possa ter a devida clareza sobre o que de fato a globalização e o 

policentrismo político trazem de novo em termos de déficit democrático. Em quarto lugar, 

faremos uma breve (e meramente exemplificativa) apresentação de modelos teóricos (e 

experiências concretas) que são propostos como alternativas (ou complementos) ao modelo 

representativo, exclusivamente com o objetivo de justificar a escolha da análise sobre o 

projeto de democracia cosmopolita, na forma em que foi desenvolvido por David Held e 

Daniele Archibugi. 

No Capítulo 2, analisaremos o déficit democrático das instituições 

representativas decorrente dos fenômenos da globalização e do policentrismo do poder. 

Com isso pretendemos, fundamentalmente, esclarecer quais são as causas e qual é a 

dimensão do problema, a fim de que possamos aferir, posteriormente, se o “modelo 

                                                 
38 Registramos que, nas citações literais, mantivemos a grafia original, sem adequações às regras do novo 
acordo ortográfico.  
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cosmopolita” representa ou não a “terapia” mais adequada para seu tratamento.  Para tanto, 

o primeiro passo será definir em que consiste a globalização, quais são suas origens 

remotas e seus fatores determinantes, bem como suas principais consequências 

socioeconômicas, ambientais e socioculturais. Em seguida, trataremos do impacto da 

globalização sobre o Estado nacional e da configuração do policentrismo do poder. A partir 

desses pressupostos, discutiremos, finalmente, o déficit democrático das instituições 

representativas decorrente da globalização. Por fim, teceremos algumas considerações 

sobre os limites das duas tentativas concretas que estão em curso para a superação de tal 

déficit democrático: de um lado, a tentativa de fortalecimento dos Estados nacionais e, de 

outro, as Organizações Internacionais e os Blocos Regionais. 

Feita a demonstração do pressuposto desta tese (existe um déficit democrático 

das instituições representativas em virtude da globalização e do policentrismo do poder), 

no Capítulo 3, analisaremos o modelo de democracia cosmopolita conforme concebido por 

David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi. Para tanto, preliminarmente, vamos 

situar tal modelo no contexto teórico em que se encontra inserido. Em seguida, 

apresentaremos os fundamentos do modelo democrático cosmopolita dos autores 

pesquisados. Posteriormente, cuidaremos das propostas institucionais concretas 

apresentadas por tais autores. Por fim, discutiremos as principais limitações e críticas ao 

modelo analisado. 

Depois de todo esse percurso, será possível, no Capítulo 4, enfrentar o 

problema objeto desta tese: qual o potencial de o projeto de democracia cosmopolita suprir 

o déficit democrático das instituições representativas brasileiras decorrente da globalização 

e do policentrismo do poder?  
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CAPÍTULO 1 – DELIMITAÇÃO DAS BASES E DO CAMPO 
TEMÁTICO DA INVESTIGAÇÃO 
 

Como já explicitado na Introdução, o objeto desta tese é a análise sobre o 

potencial de o projeto de democracia cosmopolita, tal como formulado por David Held, 

Anthony McGrew e Daniele Archibugi, suprir o déficit democrático das instituições 

representativas brasileiras decorrente da globalização e do policentrismo político.   

A realização dessa tarefa será preparada pela discussão sobre os impactos da 

globalização e do policentrismo político nas instituições representativas (Capítulo 2), e 

pela apresentação do referido projeto de democracia cosmopolita (Capítulo 3). 

Antes, porém, é necessário fixar as bases sobre as quais a investigação será 

conduzida39, o que decorre da própria sede epistemológica escolhida: a Teoria Geral do 

Estado, situada no campo das Ciências Sociais, porém, sem abandonar sua fundamental 

dimensão normativa. Como apresentado na Introdução, isso traz implicações importantes.  

Primeiramente, é preciso reconhecer que, em sendo o Estado uma realidade 

cultural, o conhecimento sobre ele não é neutro, mas necessariamente ideológico. Além 

disso, ao ser reintroduzido na dinâmica social, o Estado é compreendido como um objeto 

de natureza histórica, do qual o investigador faz parte, o que torna inevitável o 

conhecimento interessado. Diante disso, sem abandonar o imprescindível caráter crítico de 

uma investigação científica, ao invés de se afirmar uma pretensa neutralidade e 

imparcialidade no desenvolvimento desta pesquisa, optamos por, desde já, explicitar (e 

justificar) qual é a ideologia e o interesse que a norteiam, os quais constituem as premissas 

fundamentais a serem apresentadas na primeira parte deste Capítulo.  

Em segundo lugar, o estudo do problema proposto no âmbito da Teoria Geral 

do Estado implica que o plano analítico a ser seguido é o jurídico-político, ou seja: 

estudaremos as instituições democráticas inseridas em determinado contexto social. Assim 

sendo, procederemos a uma delimitação temporal e espacial desta pesquisa, o que, sem 

dúvida, influenciará decisivamente a resposta acerca da indagação que a motivou. O 

recorte temporal adotado tem como marco inicial o fim da década de setenta, quando 

começa a se delinear o atual processo de globalização, todavia, enfatizaremos o período 

iniciado com a crise econômica mundial de 2008 e seus desdobramentos, o que será objeto 

do terceiro tópico. Quanto ao âmbito espacial, como o que discutiremos são as 

                                                 
39 Como não se tratam propriamente do objeto da investigação, mas das bases para sua realização, adverte-se 
que as questões apresentadas, neste Capítulo, não serão aprofundadas, avançando somente até o estritamente 
necessário para delimitar seus pressupostos epistemológicos e conceituais.  
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possibilidades de o projeto de democracia cosmopolita suprir o déficit democrático das 

instituições representativas brasileiras, serão destacadas as principais características 

institucionais e histórico-culturais pátrias que influenciam essa análise, o que é o assunto 

do quarto tópico.   

Como esta tese utiliza conceitos polissêmicos, que se constituem como 

paradigmas da Teoria Geral do Estado, e que estão sendo fortemente questionados, a 

quarta parte deste Capítulo será dedicada à delimitação conceitual de: política, esfera 

pública, Estado e soberania, policentrismo político e democracia cosmopolita.  

Por fim, faremos um panorama geral sobre o campo temático desta 

investigação: a democracia. Inicialmente, teceremos algumas considerações sobre os 

valores e os princípios que permitem caracterizar um regime político como democrático, o 

que servirá de parâmetro para compreender o déficit das instituições representativas 

decorrente da globalização e do policentrismo político, bem como para avaliar o potencial 

de o projeto de democracia cosmopolita supri-lo. Em seguida, apresentaremos uma 

caracterização do paradigma democrático ainda vigente, qual seja, a democracia 

representativa de base territorial, a fim de poder confrontá-lo adequadamente com o 

modelo cosmopolita. Em terceiro lugar, trataremos dos limites à concretização dos valores 

e princípios democráticos que acompanham o paradigma representativo desde seus 

primórdios, para que se possa ter a devida clareza sobre o que de fato a globalização e o 

policentrismo político trazem de novo em termos de déficit democrático. Este tópico será 

concluído com uma breve (e meramente exemplificativa) apresentação de modelos teóricos 

(e experiências concretas) que são propostos como alternativas (ou complementos) ao 

modelo representativo, exclusivamente com o objetivo de justificar a escolha da análise 

sobre o projeto de democracia cosmopolita, na forma em que foi desenvolvido por David 

Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi.     

 
1.1. Premissas Fundamentais 
 
1.1.1. Não Existe Conhecimento Neutro sobre o Estado: os Direitos Humanos como 
Horizonte Axiológico desta Investigação  
 

O reconhecimento dos direitos humanos apresenta um fundamento 

eminentemente ético, e é fruto de uma construção histórico-política.   
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O fundamento (razão justificativa) ético dos direitos humanos se encontra no 

próprio homem, “considerado em sua dignidade substancial de pessoa40, diante da qual as 

especificações individuais e grupais são sempre secundárias”. Desta forma, “todo homem 

tem dignidade, e não um preço, como as coisas”, autonomia (“aptidão para formular as 

próprias regras da vida”) e um fim, não podendo jamais ser tratado como um meio41. Em 

síntese, “a dignidade de cada homem consiste em ser, essencialmente, uma pessoa, isto é, 

um ser cujo valor é superior a todos os demais no mundo” (COMPARATO, 1997, p. 3; 6 – 

7; 18 – 19). 

Já da perspectiva histórico-política, o que se observa é que, após a Segunda 

Guerra Mundial, e até em virtude das atrocidades praticadas naquele período, e no que 

imediatamente o antecedeu, ocorreu um despertar da consciência “para o fato de que a 

sobrevivência da humanidade exigia a reorganização da vida em sociedade em escala 

planetária, com base no respeito absoluto à pessoa humana”. Com isso, declarações foram 

proclamadas, tratados assinados, instituições criadas e políticas adotadas, inclusive com 

resultados positivos no campo econômico-social, em termos de crescimento e geração de 

empregos, nos trinta anos seguintes. Porém, a partir da década de setenta, a “humanidade 

em seu conjunto vem sendo submetida a um processo fortemente contraditório de 

unificação técnica e desagregação social”42. Isso se manifesta nos notáveis avanços 

tecnológicos, sobretudo no campo da informação, e na crescente desigualdade social: ao 

mesmo tempo em que a renda se concentra em algumas famílias e corporações, cresce a 

insegurança no trabalho assalariado, a sanitária, a previdenciária, a ecológica e a política43 

(COMPARATO, 2003, p. 528 – 531). 

Portanto, se por um lado a defesa dos direitos humanos é praticamente um 

consenso no discurso político ocidental, por outro, sua efetivação permanece como um 

                                                 
40 A dignidade do ser humano é fundada nas características que lhe são próprias: “a liberdade como fonte da 
vida ética, a autoconsciência, a sociabilidade, a historicidade e a unicidade existencial” (Comparato, 1997, p. 
14). Cf. Comparato, 1997, p. 14 – 19. 
41 Todavia, o que se tem observado é que “enquanto o capital desumanizado é elevado à posição de pessoa 
artificial, o homem é reduzido à condição de simples instrumento de produção, ou ao papel de mero 
consumidor a serviço do capital” (COMPARATO, 2003, p. 538).  
42 Nesse sentido, Bercovici (2008, p. 321) explica que “a ampliação dos direitos políticos e o conteúdo 
material dos direitos sociais tornou o pós-Segunda Guerra Mundial o período em que a emancipação e a 
reivindicação da democracia econômica e social chegaram ao seu momento mais elevado. No entanto, apesar 
dos avanços e conquistas, o Estado social do segundo pós-guerra e os trinta anos de ‘consenso keynesiano’ 
acabaram por se revelar uma exceção na história do capitalismo”. 
43 A propósito, Chomsky (2000, p. 36) explica que a globalização da produção “tem oferecido aos 
empresários a instigante perspectiva de fazer recuar as vitórias em direitos humanos, conquistadas pelos 
trabalhadores” em virtude da ameaça (muitas vezes concretizada) de os trabalhadores perderem seus 
empregos em virtude da concorrência internacional, o que os leva a aceitar salários menores e condições de 
trabalho piores.  
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projeto bastante controvertido, o que se deve, inclusive, às divergências quanto à sua 

concepção concreta, a começar pela ideia de igualdade.  

Como ensina Comparato (2010, p. 22), todos os homens são absolutamente 

iguais “em sua comum condição de pessoas”. Dificilmente alguém ousaria discordar dessa 

afirmação, mas o que isso significa concretamente em termos de posicionamento 

ideológico e ação política? Adotamos o entendimento segundo o qual se deve valorizar 

mais o que “os homens têm em comum do que o que os divide”, ou seja, “a igualdade é a 

regra e a desigualdade, a exceção”. Assim, “qualquer forma de desigualdade precisa ser de 

algum modo justificada” (BOBBIO, 2001, p. 23), e a ação política deve promover a 

remoção dos obstáculos “que tornam os homens e as mulheres menos iguais”44 (BOBBIO, 

2001, p. 137).  

Em segundo lugar, como observa Faria (2010, p. 151), os direitos humanos 

podem ser compreendidos de maneira jurisdicista ou política. De acordo com a concepção 

jurisdicista, são tomados como “direitos individuais, abstratos e reificados”, assegurados 

por garantias jurídico-formais, desprovidos de ideologia e aptos a proteger juridicamente as 

relações capitalistas. Já em sua concepção política, toma-se como referência a divisão entre 

pobres e ricos existente em cada sociedade particular e entre os Estados, e os direitos 

humanos se apresentam como uma “promessa emancipatória ou como palavra de ordem 

libertária, quase sempre consistem numa ameaça à ordem estabelecida”. Fazemos, aqui, 

uma opção por compreender os direitos humanos a partir de uma concepção político-

transformadora do status quo45.  

Assim sendo, adotamos os direitos humanos, historicamente afirmados e 

eticamente fundados, como horizonte axiológico46 desta investigação. Isso significa que, 

ao analisarmos o déficit democrático das instituições representativas brasileiras e o 

potencial que o modelo de democracia cosmopolita tem para supri-lo, teremos como 

critério a capacidade que essas estruturas institucionais têm de contribuir para uma prática 

                                                 
44 É a partir desse critério que Bobbio opõe direita e esquerda. 
45 A propósito, Faria (2010, p. 152 – 153) afirma que “o desafio da concretização dos direitos humanos na 
América Latina exige a superação das concepções jurisdicistas em favor de práticas políticas comprometidas 
(a) com a reconstrução ética dos vínculos sociais, (b) com a condição de ‘dignidade humana’ a ser 
incorporada no universo normativo-institucional, (c) com a desalienação ‘técnica’ (dada à distância entre a 
vida quotidiana, apreensível pelo homem comum, e a complexidade das decisões governamentais, exigindo 
conhecimentos altamente especializados e gerando, assim, um crescente cinismo em torno da vida política), e 
(d) com a substituição de ‘cidadãos servos’ (os sujeitos formais de direito que não dispõem de poder 
substantivo) por ‘cidadãos plenos’ (capazes de influir nas decisões fundamentais relativas à organização da 
vida econômica e à construção dos lugares da convivência social)”. 
46 “Na democracia globalizada, o Homem configura a presença moral da cidadania. Ele é a constante 
axiológica, o centro de gravidade, a corrente de convergência de todos os interesses do sistema” 
(BONAVIDES, 2010, p. 572).  
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política transformadora de uma realidade profundamente desigual47. Está, portanto, 

explicitada a ideologia que norteará o desenvolvimento desta tese.  

 
1.1.2. Todo Conhecimento é Interessado: a Afirmação do Primado da Política em 
Relação ao Mercado, na Mediação dos Conflitos Sociais e na concretização dos 
Direitos Humanos, como Interesse desta Tese 
 

Nas últimas décadas, com o avanço da globalização econômica, constatou-se, 

mundialmente, o crescimento da desigualdade social e da miséria, com parcelas 

significativas da população sem acesso a benefícios básicos do desenvolvimento 

civilizatório e tecnológico (como alimentação suficiente e água não-contaminada), além de 

uma crise ambiental sem precedentes48.  

Esse processo pode ser explicado, inicialmente, pela ausência ou deficiência da 

regulação da economia de mercado: entregues à lógica da competição que rege o seu 

funcionamento, obviamente, haverá entre os participantes vencedores e perdedores, o que é 

considerado legítimo pela ética do mercado, desde que sejam respeitadas as regras do 

jogo49 (DOWBOR, 2009c, p. 608).  

Faz parte das “regras do jogo”, por exemplo, a proteção das patentes para 

estimular o progresso científico-tecnológico, inclusive em campos essenciais para a 

proteção dos direitos à vida e à saúde, como a produção de medicamentos. Ocorre, todavia, 

                                                 
47 Comparado (2003, p. 537) adverte que o contexto atual impõe à humanidade uma grande escolha: ou “se 
deixa conduzir à dilaceração definitiva, na direta linha do apogeu capitalista, ou tomará o rumo da justiça e 
da dignidade”. Isto porque o capitalismo, enquanto forma de civilização caracterizada pelo “egoísmo 
competitivo, excludente e dominador”, se opõe à afirmação da dignidade humana. Cf. Comparato, 2006, p. 
409 – 410, Chomsky, 2000, p. 23. 
48 Nesse sentido, Dowbor (2009c, p. 608 – 614) assinala que “são 435 famílias que hoje somam uma fortuna 
superior à renda de 3 bilhões de pessoas, a metade mais pobre da população mundial”. Além disso, “os 
recursos do planeta estão sendo dilapidados” e o meio ambiente está sendo destruído, uma imensa massa da 
população está excluída “do acesso a uma vida digna”, e o mercado não está sendo equilibrado pela 
concorrência, mas, ao contrário, dominado pela concentração do poder econômico, de maneira que a 
desigualdade entre ricos e pobres é crescente. Isso ocorre porque “este sistema não sabe distribuir, pois o 
poder gerado nos processos produtivos reforça a desigualdade entre os atores, multiplicando os privilégios”, 
do que resulta a necessidade de “democratização da economia”. Cf. Nogueira, 2004, p. 77 – 78.    
49 Explicando melhor: “a ética na era da competição estaria contida no próprio processo produtivo: quem 
ganha na competição tem naturalmente direito à vantagem, e esta vantagem seria legítima, direito do 
ganhador. A soma das vantagens individuais daria o máximo de vantagem social. Duas simplificações 
radicais relativamente ao mundo realmente existente. O problema é que os vencedores se tornaram 
suficientemente fortes para ir mudando as regras, tornando-se, assim, mais fortes ainda. Não é mais jogo, 
quando o mais forte também dita as regras” (DOWBOR, 2009b, p. 608). Alternativamente à ética da 
competição, Dowbor (2009b, p. 614 – 616) propõe a “economia da colaboração”, baseada em pactos que 
tratem de resultados, sustentabilidade do processo e distribuição do produto (o que e para quem será 
produzido, com quais impactos sociais e ambientais etc.). Assim, “a ética da economia deixa de se basear na 
lei do mais forte, e passa a ser regulada pelo maior interesse sistêmico”. Ou seja, o autor defende a 
substituição do paradigma utilitarista, por “um sistema no qual os processos colaborativos, de interesse 
social, resultam no maior potencial de realização individual, sentimento de iniciativa e liberdade de escolha.” 
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que pesquisas, patentes, produção, comercialização e preços de medicamentos são 

controlados por grandes indústrias farmacêuticas, em geral corporações transnacionais. 

Consequentemente, grande parte da população dos países “em desenvolvimento” e 

subdesenvolvidos fica privada (ou extremamente limitada) do acesso a medicamentos – no 

caso da AIDS, noventa por cento de seus portadores não possuem recursos suficientes para 

a aquisição dos medicamentos antirretrovirais50 (AMARAL, 2009, p. 45). Também faz 

parte das “regras do jogo” minimizar os custos e maximizar os lucros. Todavia, há 

situações, como a preservação do meio ambiente, que muitas vezes exigem o aumento dos 

custos de produção, com a consequente redução dos lucros. Ocorre que, não obstante a 

crise ambiental pela qual estamos passando51, diante das referidas “regras do jogo”, muitas 

empresas não querem mudar sua forma de produzir, e os governos são pressionados por 

elas a não se comprometerem em tratados internacionais neste setor – se há “poucos 

incentivos econômicos ao comportamento ambientalmente correto” eles não são adotados, 

não importa quais sejam as consequências disso (SALOMÃO FILHO, 2010, p. A3). 

Percebe-se, pelos exemplos apresentados, que as “regras do jogo” do mercado 

não estão favorecendo à concretização dos direitos humanos. Em sentido contrário, poder-

se-ia argumentar que, sem elas não haveria racionalidade e eficiência econômica. Todavia, 

poderíamos chamar de racionais e eficientes as práticas de não garantir o acesso de 

medicamentos a todos e de não enfrentar adequadamente a crise ambiental? 

Outro questionamento que se deve fazer é a propósito da legitimidade dos 

processos por meio dos quais são formuladas as regras do jogo do mercado. Uma possível 

hipótese de legitimação seria a constatação de que são “leis da natureza” – se não há como 

mudá-las, não há razões para questioná-las. Outra hipótese seria que tais regras são 

definidas previamente pelos próprios competidores (empresários, empregados, 

consumidores, terceiros afetados etc.) em condições de igualdade. Entretanto, nenhuma das 

duas se revela correta. 

Se é verdade que o mercado é o resultado da ação de agentes econômicos, 

também é que seu funcionamento depende de regras, as quais não são “naturais”, mas sim 

resultantes de decisões políticas. O funcionamento do mercado depende da atuação da 

jurisdição do Estado, por exemplo, na proteção do direito de propriedade e na garantia do 

cumprimento dos contratos, inclusive, quando necessário, valendo-se de seu aparato 

coercitivo. Sem o direito produzido e garantido pelo Estado, não teríamos a atual 

                                                 
50 Cf. Comparato, 2003, P. 539 – 540. 
51 Cf. Steiner, 2011, p. A3.  
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configuração do mercado52. O que existe, pois, não é propriamente um mercado livre ou 

regulado por “leis naturais”, mas sim um mercado organizado conforme regras 

politicamente estabelecidas53. Cabe, pois, questionar como essas regras são elaboradas. 

Ora, as regras do jogo econômico não são estabelecidas por processos 

democráticos, pois os diferentes agentes não se encontram em condição de igualdade, de 

maneira que “a única lei que funciona é a lei do mais forte”, ou seja, da força do poder 

econômico. Quando não são estabelecidas diretamente pelos poderosos grupos econômicos 

e pelos tecnocratas, tais regras passam por instituições representativas fortemente 

influenciadas pelo poder econômico, sobretudo pelo império do dinheiro no processo 

eleitoral. E o dinheiro para financiar esses projetos vem do conjunto da população, seja 

mediante o pagamento de impostos aplicados em obras, produtos e serviços superfaturados 

ou prestados pelos financiadores das campanhas, como recompensa pelo apoio que deram 

aos eleitos; ou mediante o pagamento dos produtos que compramos, pois, com isso, 

alimentamos o lucro das empresas que, em parte, é utilizado para financiar as campanhas 

eleitorais, a fim de “torcer a democracia a seu favor”54 (DOWBOR, 2009c, p. 609 – 612). 

Nessas condições de absoluta desigualdade na fixação das regras do jogo do mercado, elas 

não podem ser consideradas legítimas. 

Adverte-se, todavia, que as críticas apresentadas ao funcionamento do mercado 

não implicam a negação de que ele desempenha um papel fundamental no 

desenvolvimento humano, nem resultam na defesa de uma economia planificada, dirigida 

                                                 
52 Cf. Bangoli, 2008, p. 39, 231, 249 – 250, Torelly, 2010, p. 99, 126.  
53 Nesse sentido, Chomsky (2000, p. 28, 30 – 31) apresenta uma interessante argumentação, demonstrando a 
falácia do livre mercado, inclusive no contexto norte-americano. O autor explica que “grandes subsídios 
estatais e a intervenção do Estado sempre foram necessários – e ainda o são – para fazer o comércio parecer 
eficiente, passando por cima de custos ecológicos impostos às gerações futuras que não ‘votam’ no mercado, 
e outras ‘externalidades’”. Desta maneira, na ideologia de “livre mercado” norte-americana existem “dois 
lados: proteção estatal e subsídio público para os ricos; disciplina de mercado para os pobres. Insta a ‘cortar 
gastos sociais’ e os pagamentos do sistema de saúde para pobres e pessoas idosas, negando ajuda para 
crianças e fazendo cortes nos programas de assistência social – para os pobres. Também defende o 
incremento da assistência aos ricos, seguindo o caminho clássico: medidas fiscais regressivas e subsídios 
diretos. Na primeira categoria estão incluídas maiores franquias fiscais para empresas e ricos, redução de 
impostos sobre ganhos de capital, etc. Na segunda categoria entram subsídios dos contribuintes fiscais para 
investimentos em instalações e equipamento, regras mais favoráveis para a depreciação, o desmonte do 
aparato regulador que apenas protege a população e as gerações futuras, e ‘fortalecendo a nossa defesa 
nacional’ para podermos ‘manter (melhor) a nossa credibilidade perante o mundo’ – de maneira que quem 
tiver idéias estranhas, como sacerdotes e organizadores de camponeses na América Latina, vai entender isto: 
‘O que nós dizemos é para ser feito’”. Registra-se que posteriormente à publicação do texto citado ocorreu 
uma reforma do sistema de saúde dos Estados Unidos, promovida pelo Presidente Barack Obama.  
54 Dowbor (2009b, p. 613) acrescenta que “o simples poder de uma grande corporação, com seus recursos 
financeiros, empresas de advocacia, acesso à mídia e ao judiciário, desequilibra radicalmente a relação de 
forças. Assim, os mecanismos de ‘mercado’ se transformam em processos conscientes de organização de 
privilégios, com pactos políticos, acordo inter-empresariais, acesso à mídia, controle de partidos e segmentos 
do judiciário e assim por diante. O poder organizado das grandes corporações é incomparavelmente superior 
ao do cidadão comum, ou de empresas menores e dispersas”.    
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por uma burocracia estatal centralizada, pois a história mostrou se tratar de um modelo 

inoperante e de consequências nefastas nos campos político, econômico, social e 

ambiental.  

Reconhecemos, pois, que o mercado contribui com o crescimento e com o 

progresso econômicos, condições importantes para a efetivação dos direitos humanos. 

Além disso, “a liberdade de trocar palavras, bens ou presentes” é inerente ao “modo como 

os seres humanos vivem e interagem na sociedade”. O problema, na verdade, encontra-se 

na privação da liberdade econômica, ou seja, no impedimento do acesso ao mercado de 

trabalho devido ao desemprego estrutural ou à falta de qualificação profissional; na 

negação do acesso ao mercado de produtos a pequenos agricultores e empresários urbanos; 

na pobreza extrema que priva em absoluto a liberdade de consumo etc.55 (SEN, 2000, p. 20 

– 23). Desta forma, o mercado tem um papel a desempenhar, mas quando não é 

democraticamente regulado, seu funcionamento provoca grandes injustiças, pois pode 

favorecer os interesses de algumas pessoas, mas prejudicar os de outras, prevalecendo a 

vontade dos mais fortes (SEN, 2000, p. 145). 

Às considerações apresentadas até aqui, acrescenta-se que as questões 

econômicas, há muito tempo, não são mais relativas à esfera privada, aos interesses da 

família, de pequenos empreendimentos agrícolas, industriais ou comerciais, pois quando se 

faz referência ao poder econômico, às ações desenvolvidas pelas grandes corporações, 

estamos tratando de fatos que afetam o interesse público e, portanto, apresentam uma 

dimensão política56.  

Ora, se as questões econômicas apresentam essa repercussão política, a 

definição do tamanho e do papel do mercado e do Estado, bem como a determinação dos 

parâmetros de alocação dos recursos escassos, de produção e distribuição de bens e 

serviços, deve ser submetida ao debate público, a canais informais e mecanismos 

institucionalizados que permitam que todos os interesses possam ser expostos, 

                                                 
55 Diante disso, Sen (2000, p. 18) pondera que “o desenvolvimento requer que se removam as principais 
fontes de privação da liberdade: pobreza, carência de oportunidades econômicas e destituição social 
sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 
repressivos. A despeito de aumentos sem precedentes da opulência global, o mundo atual nega liberdades 
elementares a um grande número de pessoas – talvez até mesmo à maioria”. Desta maneira, de acordo com o 
autor (2000, p. 17), “o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais 
que as pessoas desfrutam”. 
56 Como salienta Bercovici (2009, p. 511 – 519), desde a Primeira Guerra Mundial, a economia deixou de ser 
um problema privado, passando a interessar a toda a coletividade, o que demanda a atuação do Estado no 
campo econômico, tendo em vista a promoção da democracia e da igualdade. Em assim sendo, as instituições 
democráticas devem prevalecer sobre o mercado, assegurando-se a “independência política do Estado em 
relação ao poder econômico privado”. Para tanto, o autor defende a ampliação do poder econômico do 
Estado. Cf. Dowbor, 2009b, p.2, Bagnoli, 2008, p. 61, Costa, 2004, p. 34 – 35, Torelly, 2010, p. 150. 
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contrapostos e questionados abertamente, em um ambiente de liberdade57. Em outras 

palavras, a concretização dos direitos humanos, e, antes disso, sua inclusão na agenda 

pública, só pode ocorrer por meio da ação política, da democracia, em uma esfera pública 

aberta e democratizada. É na política que existe a possibilidade de decisões serem tomadas 

em condições mais próximas de um debate livre entre iguais, ou de uma luta em que todos 

dispõem das mesmas armas58. Portanto, o poder econômico deve se submeter à 

democracia,59 pois não se pode esperar que ele promova, por si só, a concretização dos 

direitos humanos e, consequentemente, a igualdade de fato entre todos os homens e 

mulheres, e a liberdade em seu sentido substancial60. Além de tudo isso, como ressalta 

                                                 
57 Cf. Dowbor, 2009c, p. 616. Para uma discussão sobre a ideia de democracia econômica, cf. Dowbor, 2009, 
p. 617 – 623. O autor ressalta que “excesso de riqueza, tal como insuficiência de renda, são condições 
patológicas em termos de sociedade. Os muito ricos passam a dominar a política, e se precisarem ser eleitos 
para isso comprarão a política, mas em geral se contentam em comprar políticos. De qualquer forma, o 
resultado é uma deformação radical da democracia. Por outro lado, os muito pobres não têm como assegurar 
representação, como organizar-se ou como se informar, ficando na realidade marginalizados. Chamar o que 
resulta de democracia, é pura boa vontade”.  
58 Cf. Sen, 2000, p. 148, 180. Sen (2000, p. 178) afirma que “os direitos políticos e civis dão às pessoas a 
oportunidade de chamar a atenção eficazmente para necessidades gerais e exigir a ação pública apropriada. A 
resposta do governo ao sofrimento intenso do povo frequentemente depende da pressão exercida sobre esse 
governo, e é nisso que o exercício dos direitos políticos (votar, criticar, protestar etc.) pode realmente fazer 
diferença”. No mesmo sentido, Bonavides (2007, p. 495) afirma haver uma “impossibilidade fática da 
igualdade e da justiça” fora da democracia. Além disso, Bonavides (2007, p. 493) pondera que “a democracia 
no fim do século XX, mais do que um sistema de governo, uma modalidade de Estado, um regime ou uma 
forma de vida, tende a se converter, ou já se converteu, no mais novo direito dos povos e dos cidadãos. É 
direito de qualidade distinta, direito que eu diria de quarta geração”. 
59 Isso se confirma, inclusive, pelo direito positivo brasileiro. Como ensina Bercovici (2009, p. 258), “a livre 
iniciativa, no texto constitucional de 1988 (Artigos 1, IV, e 170, caput), não representa o triunfo do 
individualismo econômico, mas é protegida em conjunto com a valorização do trabalho humano, em uma 
ordem econômica com o objetivo de garantir a todos uma vida digna, com base na justiça social.” Além 
disso, o autor (2009, p. 263) afirma que “a Constituição de 1988, assim como várias outras constituições 
contemporâneas, não exclui nenhuma forma de intervenção estatal, nem veda ao Estado atuar em nenhum 
domínio da atividade econômica. A amplitude maior ou menor desta atuação econômica do Estado é 
consequência das decisões políticas democraticamente legitimadas, não de alguma determinação 
constitucional expressa”.  
60 Cf. Comparato, 2003, p. 546. O autor (2003, p. 538, 543) pondera que o “arcabouço institucional do 
capitalismo” faz o esforço inverso, ou seja, tem como “peça-mestra o confinamento da atividade estatal à 
proteção da ordem, do contrato e da propriedade privada, como garantias do exercício da liberdade 
empresarial”, reduzindo o papel das liberdades civis e políticas, que “podem ser preteridas diante da 
liberdade de empresa”. Pretende-se, com isso, separar a política da economia, ou pôr a primeira a serviço da 
segunda, a fim de que as atividades empresariais não sofram interferências indesejadas do Estado, quando, na 
verdade, a soberania popular deve ser exercida “no âmbito da sociedade como um todo”. Nesse sentido, 
Boaventura de Souza Santos (2000, p. 122 – 123) afirma que “a separação entre o político e o económico 
permitiu, por um lado, a naturalização da exploração económica capitalista, e, por outro, a neutralização do 
potencial revolucionário da política liberal, dois processos que convergiram para a consolidação do modelo 
capitalista das relações sociais”. Assim, “confinado à esfera política, o ideal democrático ficou neutralizado 
ou profundamente limitado no seu potencial emancipador. Convergentemente, a conversão da esfera pública 
na sede exclusiva do direito e da política desempenhou uma função legitimadora fundamental ao encobrir o 
facto de o direito e de a política do Estado democrático só poderem funcionar como parte duma configuração 
política e jurídica mais ampla, onde estão incluídas outras formas antidemocráticas de direito e de política”. 
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Held (2006, p. 285), “without clear restriction on the private governance and use of 

economic resources, a necessary condition of democracy cannot be met”.  

Poder-se-ia objetar, por um lado, que o Estado, sobretudo no contexto da 

globalização e do policentrismo político, não seria capaz de fazer frente ao poder 

econômico, e de fato não o faz, ao menos sozinho61. Porém, não compreendemos a ação 

política, a democracia e a esfera pública limitadas ao Estado – ao contrário, entendemos 

que devem ser expandidas para além do Estado. Por outro lado, é pertinente indagar sobre 

o fato de que, em virtude de seus diversos paradoxos e limitações, não há garantias de que 

a ação política democrática seja capaz de viabilizar a concretização dos direitos humanos, 

o que é verdade, mas como é certo que isso não ocorrerá pela via do mercado 

desgovernado, resta investigar as possibilidades que a mediação política (não limitada ao 

Estado) pode proporcionar62.   

Inclusive, o esforço feito pela elite capitalista para desestimular a participação 

política da população é prova contundente de como a mesma ameaça a manutenção de seus 

interesses, pois permite a indesejada contestação da organização político-econômica 

liberal. Isso fica claro no discurso que considerara a política um “mal necessário”63, 

mediante a construção ideológica segundo a qual a liberdade, na sua concepção moderna, 

                                                 
61 A título de exemplo, registramos dois casos recentes em que se procurou afirmar a prevalência da 
democracia sobre o poder econômico: (1) diante da crise econômica de 2008, a Islândia, um dos primeiros 
países afetados, decidiu que “o uso de dinheiro público para indenizar bancos seria objeto de plebiscito”. Tal 
decisão foi tomada de acordo com a seguinte lógica: “se a conta vai para a população, é ele quem deve 
decidir o que fazer, e não um conjunto de tecnocratas que terão seus empregos garantidos nos bancos ou de 
parlamentares cujas campanhas são financiadas por esses bancos”.  Indagado a respeito do assunto, “disse o 
presidente islandês: ‘A Islândia é uma democracia, não um sistema financeiro’”. O caso é revelador de uma 
“uma demanda de política, de uma demanda de politização da economia” (SAFATLE, 2011, A2). (2) Outro 
episódio, que provocou grande polêmica, ocorrido em janeiro de 2010, foi a decisão da Presidente da 
Argentina, Cristina Kirchner, em meio à crise que o país enfrentava, de demitir, por decreto, o Presidente do 
Banco Central, porque ele se recusara, sob o argumento da independência do órgão, a utilizar uma pequena 
parte das reservas do Banco para criar um fundo fiscal. A propósito, Bresser-Pereira (2010, B2) comenta que 
os Bancos Centrais serem dotados de “uma ‘razoável’ independência – como a que existe nos Estados Unidos 
ou no Brasil – é algo bom; uma independência plena é um absurdo”, pois embora seja importante a 
independência em matéria de política monetária, a decisão do Presidente do Banco Central invadiu o campo 
da política fiscal, ou seja, aquele em que se decide a “forma de utilizar os recursos do Estado”; e permitir este 
tipo de interferência, na verdade, pode levar à ditadura dos “técnicos”. Cf. Woods, 2007, p. 34 – 37.  
62 Como destaca Faria (2010, p. 153 – 154), a utopia é “a construção de mundos impossíveis destinados a 
iluminar a formação e a conquista de mundos possíveis; como um ‘horizonte de sentido’ para as práticas 
políticas e para o alargamento dos espaços públicos da palavra e da ação, como a exploração de novas 
possibilidades e vontades ‘em nome de algo radicalmente que a humanidade tem o direito de desejar e por 
que merece para lutar” (Boaventura de Souza Santos, “O Norte, o Sul e Utopia”, p. 279). E acrescenta: 
“enquanto ‘horizonte de sentido’, ou seja, direção na qual se caminha mas da qual o processo histórico não se 
aproxima necessariamente, a utopia revela-se assim crítica e denunciadora, partindo basicamente de onde se 
manifestam e onde costumam ser sentidas as limitações estruturais de um dado modelo de ordem social, 
econômica, política e cultural, em termos de justiça dinâmica e substantiva”.  
63 Nesse sentido, Comparato (2006, p. 649) acrescenta: “o ideal, mal e mal encoberto pelos líderes 
capitalistas, é substituir os políticos por um corpo de gerentes especializados, tal como se faz nas grandes 
empresas”.  
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não significaria participação ativa na vida pública, mas sim a não interferência do Estado 

nas atividades privadas; os cidadãos, então, não deveriam se preocupar com os assuntos 

públicos, deixando-os por conta de seus representantes, a fim de melhor poderem se 

dedicar aos seus negócios privados64 (COMPARATO, 2006, p. 649). 

O interesse desta tese65, portanto, ao analisar o potencial de o projeto de 

democracia cosmopolita suprir o déficit democrático das instituições representativas 

brasileiras é contribuir com a afirmação do primado da política em relação ao mercado, na 

mediação dos conflitos sociais e na concretização dos direitos humanos, e com a 

construção de instituições aptas a viabilizar a realização de tal propósito66. Adverte-se, 

todavia, em primeiro lugar, que essa posição não implica a negação de que o mercado 

desempenha um papel fundamental no desenvolvimento humano. Em segundo lugar, 

ressalta-se que não está fundada em uma crença, que seria absolutamente equivocada, de 

que a prática política não está sujeita a limites, riscos e vícios, que são próprios de seu 

modo de operar a mediação social. Nosso interesse, na verdade, justifica-se, 

primeiramente, pelo fato de que, não obstante todos os limites, riscos e vícios envolvidos 

na mediação social por meio da política, ela ainda abre possibilidades de democratizar a 

definição da alocação dos recursos socioeconômicos e das regras que disciplinam o 

convívio social, ao contrário do mercado. Em segundo lugar, nosso interesse é motivado 

pela constatação de que o mercado é absolutamente incapaz de promover a igualdade e a 

liberdade substanciais, enfim, a concretização dos direitos humanos tal como aqui 

compreendidos; ao contrário, ele favorece a expansão das desigualdades quando não se 

submete a regulação democrática. 

 

 

  

                                                 
64 O citado autor (2006, p. 649 – 650) pondera que “na verdade, essa proclamada virtude de uma vida 
inteiramente dedicada a assuntos privados é a pior forma de fazer política. É a divisão do que deveria ser uma 
comunidade em duas esferas – a sociedade civil e o aparelho estatal -, com a aceitação incontestada da 
soberania oligárquica e da irresponsabilidade dos governantes. O povo ateniense foi freqüentemente 
censurado pela sua leviandade de se deixar iludir pelos demagogos. Mas as massas modernas nem se dão 
conta de como se deixam facilmente enganar pela propaganda ideológica e a publicidade comercial, 
maciçamente instrumentadas pelos meios de comunicação coletiva, a serviço dos interesses oligárquicos. O 
que em Atenas era tido como reles demagogia passou a ser apresentado como a garantia integral das 
liberdades democráticas”.  
65 Como afirma Comparato (2003, p. 535), “toda ação humana supõe um objetivo escolhido e 
intencionalmente procurado”, e a elaboração de uma tese não foge dessa regra. 
66 A propósito, como ensina Bonavides (2007, p. 494), a democracia é o “princípio contemporâneo mediante 
o qual se confere legitimidade a todas as formas possíveis de convivência; pode-se dizer o único princípio 
legitimante da cidadania e da internacionalidade”. 
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1.2. Delimitação Temporal: a Crise Econômica de 2008 e seus Desdobramentos  
 

Do ponto de vista temporal, o problema que investigamos começa a se delinear 

com o desenvolvimento da globalização a partir do final da década de setenta67. Porém, 

pretendemos discutir a capacidade de o modelo de democracia cosmopolita suprir o déficit 

democrático das instituições representativas brasileiras a partir da conjuntura da crise 

econômica mundial de 2008, iniciada nos Estados Unidos, e seus desdobramentos nos anos 

seguintes, com destaque para a crise Europeia de 2011/2012.  

A conjuntura que desencadeou a crise de 2008 escancara a lógica de 

funcionamento do sistema financeiro internacional, baseada na especulação, na aposta, e 

no ganho financeiro sem a correspondente produção de riquezas e benefícios sociais68.  

Ocorreu que, no mercado imobiliário norte-americano, estava-se abrindo 

crescente volume de créditos para aquisição de imóveis destinados a pessoas 

descapitalizadas e com grande risco de não poderem pagar seus financiamentos. Fazia-se 

isso porque o mercado estava aquecido, e se esperava que, com a valorização que ocorreria 

nos imóveis financiados, seria possível assegurar o pagamento dos empréstimos, bem 

como os lucros dos agentes financeiros. Formou-se uma cadeia de repasses dos contratos 

de crédito imobiliário: do corretor para um banco, de um banco para uma instituição que 

oferecia garantias em caso de inadimplência (em troca de uma taxa), e assim 

sucessivamente, até que se chegava, por exemplo, a fundos de pensão – todos com a 

expectativa de um ganho futuro e hipotético: valorização do imóvel em função do 

aquecimento do mercado. O sistema funcionava bem enquanto o valor dos imóveis subia. 

Porém, com o crescimento da inadimplência dos adquirentes, os bancos começaram a 

executar suas garantias hipotecárias, adquirindo a propriedade dos imóveis que 

financiaram, evidentemente, para vendê-los. Com o aumento da oferta de imóveis, seus 

preços passaram a cair drasticamente. Então, aqueles que compraram os títulos dessas 

dívidas imobiliárias na expectativa de obter rendimentos com os juros, percebem que não 

receberiam os juros e que perderiam o dinheiro investido, restando-lhes somente os papéis, 

                                                 
67 Cuidaremos dos fatores que desencadearam o atual processo de globalização e de seu desenvolvimento no 
Capítulo 2.  
68 A propósito, Faria (2009, p. 299) explica que “a crise decorre tanto de fatores inéditos, como o crescimento 
descontrolado de derivativos, multiplicação de operações não padronizadas fora de mercados regulados, 
arbitragem com taxas de juros e taxas de câmbio, opacidade de muitos fundos de investimento, níveis 
elevados de alavancagem, conflitos de interesse de agências de classificação de risco, políticas de 
remuneração, que incentivam os executivos financeiros a uma excessiva exposição ao risco, e coexistência de 
operações entre um conjunto de instituições regulamentadas e outras instituições em mercados sem nenhuma 
regulamentação, quanto de problemas já conhecidos nos registros de turbulências bancárias desde a Grande 
Depressão”. 
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denominados de “tóxicos”. Os bancos obtiveram dinheiro para realizar esse tipo de 

empréstimo irresponsável por meio de um mecanismo denominado de “alavancagem”, ou 

seja, emprestavam um dinheiro que na verdade não tinham (apenas esperavam ter quando 

recebessem os empréstimos que fizeram)69 (Dowbor, 2009a, p. 2 – 4). 

Os Governos dos países afetados pela crise, que não foram capazes de regular 

adequadamente o mercados financeiros, passaram a atuar somente depois de instalada a 

crise para tranquilizar os depositantes que temiam perder seus recursos; decidiram, então, 

assegurar que, na hipótese de os bancos falirem, ressarciriam as perdas dos correntistas até 

determinado limite (ou sem limites). Com isso, quem acaba pagando a conta da 

irresponsabilidade e da fraude dos especuladores é o povo, por meio dos impostos que 

foram empregados para socorrer as instituições financeiras, os quais deixarão de ser 

aplicados em políticas públicas destinadas a garantir direitos sociais, como saúde e 

educação70 (DOWBOR, 2009a, p. 9 – 10). 

A lógica de funcionamento do sistema financeiro, além dos impactos 

conjunturais que provocou na “economia real” em virtude da crise financeira de 2008, 

também a afeta negativamente em uma perspectiva estrutural. Isso porque, em primeiro 

lugar, tende a promover a retirada de recursos de investimentos no setor produtivo, os 

quais passam a ser destinados a aplicações financeiras (por meio das quais se espera obter 

rendimentos maiores, mais rápidos, sem nenhum trabalho e, sobretudo, sem produzir 

nada)71. Em segundo lugar, favorece-se e a concentração de renda72 e o desvio de recursos 

de “prioridades planetárias óbvias”. Essas constatações demonstram que  

                                                 
69 No mesmo sentido, Faria (2009, p. 301) explica que “dentre os fatores responsáveis pela crise de 2008, 
destacaram-se, particularmente, o crédito farto conjugado com o aumento do preço dos ativos residenciais, a 
subsequente elevação da riqueza dos proprietários e a participação de intermediários financeiros nesse 
processo, realocando riscos em investimento de crédito hipotecário, mediante securitização. Destacaram-se, 
igualmente, a desproporção entre os volumes de ativos nos mercados de derivativos, quando comparados os 
contratos negociados em bolsa e os contratos da economia real; a utilização sem limites da securitização de 
operações de crédito ao setor privado ocorridos em ambientes de regulamentação débil, e a tendência de 
instituições pouco ou não reguladas de alavancar volumes de operações financeiras, muito acima de seu 
capital próprio. Com a inépcia, tanto das agências reguladoras como das empresas especializadas em análise 
de risco e rating de crédito, que se revelaram incapazes de avaliar a qualidade dos ativos e a capacidade de 
pagamento de bancos comerciais e de investimento, bem como de exigir maior transparência dos ativos de 
alguns players do mercado, a crise ultrapassou os limites setoriais dos empréstimos imobiliários subprime 
americano, atingiu o setor real da economia, contaminou bolsas e provocou quebras de grandes e históricas 
instituições financeiras”. Na análise de Dowbor (2009a, p. 5), a crise teve sua origem “no comportamento 
fraudulento quando não criminoso das principais instituições financeiras. E, sobretudo, na ausência de 
qualquer vontade ou capacidade reguladora do FED e do governo norte-americano, sem falar nos donos do 
cassino”.   
70 Ricupero (2011, p. M3) afirma que “quando a crise desabou, os banqueiros saíram mais ricos do que nunca 
e cobraram das vítimas a conta da destruição”.  
71 Nesse sentido, Dowbor (2009a, p. 15) afirma que “é um sistema que gerou um profundo divórcio entre 
quem contribui produtivamente para a sociedade e quem é remunerado”.  
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não se trata apenas de um sistema bom que entrou em crise, por 

movimentos conjunturais: a financeirização dos processos econômicos vem 

há décadas se alimentando da apropriação dos ganhos de produtividade que 

a revolução tecnológica em curso permite, de forma radicalmente 

desequilibrada73 (DOWBOR, 2009a, p. 11 – 14). 

Além disso, ressalta-se que os intermediários financeiros não trabalham com 

recursos próprios, mas com a poupança da população. Desta maneira, a questão não é se 

eles estão lucrando ou não, mas sim “a que agentes econômicos, a que atividades, a que 

tipo de desenvolvimento e com que custos ambientais devem servir estas poupanças” 

(DOWBOR, 2009a, p. 19). E quem deve responder a essas questões é o povo, não os 

grandes bancos ou agências de avaliação de riscos. 

O aspecto positivo da crise financeira de 2008 foi a tomada de consciência 

sobre a “falência generalizada dos mecanismos de regulação que se acreditava serem 

funcionais”. A partir de então, passaram a ser discutidas alternativas, como a criação de um 

“instrumento supranacional de regulação financeira global”, seguindo o modelo da 

Organização Mundial do Comércio, o que se revela imprescindível, pois, se um Estado 

resolver regular sozinho o fluxo de capitais, o que acontecerá será a fuga dos investidores. 

Assim, a regulação “ou é planetária ou ineficiente”74 (DOWBOR, 2009a, p. 23 – 25).  

Todavia, se, por um lado, o debate avançou, passados quatro anos do início da 

crise, não houve avanços significativos no sentido da concretização de tais propostas e, 

quando a economia mundial começava a dar sinais de recuperação, iniciou-se, em 2011, 

um novo processo de estagnação (ou depressão para alguns países) econômica e 

crescimento das taxas de desemprego75, dessa vez com origem na Europa76.  

                                                                                                                                                    
72 Dowbor (2009a, p. 14) afirma que, “em 1960, os 20% mais ricos se apropriavam de 70 vezes a renda dos 
20% mais pobres, em 1989 são 140 vezes”.  
73 A realidade pátria de ganhos exorbitantes das instituições financeiras e especuladores é ainda mais 
acentuada, a ponto de que “os ganhos dos grupos estrangeiros no Brasil sustentam suas matrizes” 
(DOWBOR, 2009, p. 15 – 19).  
74 Apesar disso, Dowbor (2009b, p. 10) entende que “o papel do Estado aparece assim como central, 
inclusive na dimensão mundial da crise. Dada a extrema fragilidade dos instrumentos planetários de 
governança, o eixo estratégico de construção dos novos sistemas de regulação passará mais pela articulação 
de políticas nacionais do que propriamente pela esfera global”. No mesmo sentido, cf. Bercovici, 2009, p. 
276.  
75 Observa-se que a situação atual também se deve a um “contínuo descaso jurídico com a especulação 
financeira internacional”: passados três anos (o artigo citado é de 2011) não avançaram as ideias de 
regulamentação financeira global e implantação de limites aos fluxos especulativos. Portanto, pode-se 
concluir que é preciso “menos mercado”, para que nossas preocupações deixem de ter como foco questões 
como a avaliação de risco da dívida americana e se voltem para aquilo que de fato é relevante, como a 
situação humanitária na Somália ou na Faixa de Gaza, e a afirmação e efetivação dos direitos humanos na 
esfera internacional (Salomão Filho, 2011, A3).  
76 Na avaliação de Alves (2012, p. A14), “a União Europeia, que constitui a maior e mais ousada proposta de 
integração econômica, enfrenta a maior crise desde a sua criação pelo tratado de Roma de 1957”. 
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A dinâmica da crise atual é semelhante à de 2008. A diferença fundamental 

consiste no fato de que os devedores, que não estão conseguindo honrar com seus 

compromissos, não são norte-americanos descapitalizados que compraram imóveis, mas 

sim Estados Europeus como Itália, Portugal, Espanha e Grécia77, que estão endividados e 

com PIB (Produto Interno Bruto) em queda, enquanto crescem as taxas de desemprego78. 

Um traço comum essencial é a participação de agentes econômicos que, mesmo 

conhecendo a precária situação financeira de tais países, continuaram a emprestar-lhes 

dinheiro, na expectativa de receber os altíssimos juros pactuados79.  

O mais grave, entretanto, no que se refere à análise desenvolvida por esta tese, é 

o fato de a União Europeia, o grande paradigma de instituição supranacional (ou 

“cosmopolita”) que existe até o momento, não está se revelando capaz de dar respostas 

satisfatórias aos problemas colocados, tanto em termos de eficiência como de legitimação 

democrática. 

No caso da Grécia, diante do risco de moratória de sua dívida80, a União 

Europeia lhe ofertou um empréstimo bilionário condicionado à adoção de medidas de 

austeridade (incluindo reduções de pensões, do valor do salário mínimo, de empresas e 

empregos públicos, dos salários de servidores públicos e de incentivos fiscais), exigidas 

por credores internacionais81. Ocorre que o país já se encontrava em recessão (ou 

depressão) econômica, com sucessivas quedas do PIB acumuladas, e desemprego 

crescente, e medidas como as acima apontadas têm como efeito colateral reduzir ainda 

mais a atividade econômica, pois implicam a redução da capacidade de consumo e 

                                                 
77 Meireles (2012, A2) explica que “o aumento do consumo da sociedade grega deu-se por meio do 
endividamento público e privado facilitado pela entrada do país na zona do euro. Agora, na hora da verdade, 
a Grécia está mergulhada numa profunda crise econômica, social e política, que poderia ter sido evitada, 
atenuada ou ao menos mais bem compreendida se o debate econômico tivesse ocorrido de forma transparente 
e abrangente”.  
78 Nesse sentido, Marinheiro (2012, p. A10) afirma que o governo espanhol “adotou medidas de austeridade 
que ampliaram o desemprego (hoje em 24,3%, o maior da Europa) e frearam de vez a economia: o país está 
em recessão”.  
79 Outros fatores importantes que explicam a crise econômica internacional são o “contágio entre mercados” 
(problemas econômicos reais, como a crise da Grécia, ou políticos, como o dos limites da dívida americana e 
sua classificação pelas agências de avaliação de risco, acabam por afetar economias que são saudáveis, ainda 
que não existam razões para tanto) e a “institucionalização do pânico” (em tempos de grande especulação 
financeira, os especuladores temem perder seu dinheiro com a mesma facilidade com que ganharam (sem 
nenhum esforço, sem produzir nada), o que provoca, por exemplo, a perda de valor de mercado de empresas 
economicamente sólidas) (Salomão Filho, 2011, A3). 
80 Em 09 de março de 2012, a Grécia firmou acordo com credores do setor privado, os quais, em absoluta 
maioria (95,7%), aceitaram, “sob pressão, trocar títulos por papéis de prazo maior e juros e valores menores”, 
totalizando uma perda de 53,5% de seu valor. Tal acordo habilitou a Grécia a receber da Europa e do FMI 
novo pacote de ajuda no valor de cento e trinta bilhões de euros, porém “ainda há desafios que o país precisa 
enfrentar” (RUSSO, 2012c, p. A 16). 
81 No caso da “ajuda” a Portugal, as exigências europeias chegaram a incluir “cortes até na gratuidade do 
transporte em ambulâncias” (ROSSI, 2012, p. A 9).  



 

 

35

 

investimento. Em decorrência desses fatos, a população tem realizado grandes protestos, 

como no dia doze de fevereiro de 2012, quando cerca de oitenta mil pessoas se reuniram, e 

uma parcela desse grupo chegou a provocar incêndios em quarenta prédios e a entrar em 

confronto com a polícia82. 

Ora, a maneira como a União Europeia está tratando a crise grega, além dos 

impactos socioeconômicos anteriormente descritos, traz problemas de legitimação 

democrática, tanto das instituições representativas gregas, como da própria UE83. Por 

exemplo, primeiramente, os “donos da eurolândia” provocaram a queda do governo 

socialista grego, e sua substituição por um tecnocrata disposto a adotar as medidas de 

austeridade propostas, em novembro de 201184 (FREIRE, 2012, p. B 8). Em outra ocasião, 

antes de reunião dos ministros de finanças da zona do Euro, realizada em Bruxelas, para 

discutir um segundo pacote de ajuda à Grécia, o ministro das finanças holandês (Jan Kees 

de Jager) chegou a declarar que “deseja estabelecer uma missão permanente da chamada 

‘troica’ (Banco Central Europeu, Comissão Europeia e FMI) na Grécia”, com a finalidade 

de assegurar que o país cumpra os ajustes impostos pelos credores públicos85. Em outro 

episódio, relatado por Munchau (2012, p. A 7), o Ministro de Finanças da Alemanha 

(Wolfgang Schäuble) “propôs que a Grécia adiasse suas eleições como condição para 

receber nova ajuda”, com o intuito de “prevenir uma escolha democrática ‘errada’”, 

sugerindo-se, também, no mesmo sentido, que “as eleições aconteçam, mas uma grande 

coalizão permaneça no poder, independentemente do resultado”. Na avaliação do referido 

autor, “a zona do euro quer impor sua escolha de governo à Grécia, no que a transformaria 

em sua primeira colônia”. Tais propostas decorrem da desconfiança em relação ao 

cumprimento do acordo pela Grécia, o que tem algum fundamento, porém, são medidas 

extremas, perigosas e altamente questionáveis em termos democráticos. Por outro lado, 

como adverte Schwartman (2012, p. A 2), os gregos não são “a única parte com interesses 

legítimos nas negociações”, devendo ser considerados, também, os interesses dos cidadãos 

                                                 
82 Cf. Russo, 2012a, p. A 11, Russo 2012d, p. A 10.  
83 Cf. Boaventura de Souza Santos, 2011a, p. A3, Boaventura de Souza Santos, 2011a, p. A3b. 
84 A propósito, Coutinho (2011a, p. E 8) afirma que “o problema central da crise europeia” é o “estado de 
alienação em que vivem os líderes. Esse estado de alienação ficou exposto com a decisão do premiê grego de 
convocar um plebiscito no país para referendar as novas medidas de austeridade. Insensato? Não direi. 
Insensato seria Papandreou ignorar o mundo em volta: as ruas de Atenas em chamas; um governo em 
processo de desagregação; a ocupação efetiva de seu país por burocratas europeus que passarão a governar de 
fato; e rumores constantes de golpe militar (não foi por acaso que o governo grego decidiu mudar, de forma 
intempestiva, as chefias militares do país). Infelizmente, Papandreou não entende a natureza política da 
União Europeia, que sempre atuou ignorando, ou violentando a vontade democrática dos europeus. Como 
violou agora, ameaçando a Grécia de expulsão do euro e forçando Papandreou a recuar no seu referendo”.  
85 Russo, 2012b, p. A 17. 
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dos países que estão arcando com os empréstimos, “trabalhadores cotistas de fundos de 

pensão que compraram títulos gregos, países que contribuem para o FMI e até 

banqueiros”86. 

Na análise de Castells (2011), a União Europeia apresenta um “espírito 

antidemocrático”. Prova disso seriam as reações de Angela Merkel, Nicolas Sarkozy e 

David Cameron à proposta do ex-primeiro-ministro grego de consultar os gregos, por meio 

de um referendo, sobre as medidas econômicas exigidas pela UE como condições para o 

auxílio no resgate das dívidas da Grécia. O autor salienta que sob a alegação da 

impossibilidade de se consultar o povo devido à complexidade das questões em debate, se 

encontra o temor dos políticos pela democracia, ou seja, de que se substitua o poder 

delegado que lhes é conferido pelas eleições, nas quais as possibilidades de escolha são 

controladas e restringidas pelo sistema, por uma outra forma de exercício do poder em que 

se abram outras possibilidades, ainda que os cidadãos se equivoquem em suas escolhas, 

pois têm esse direito, não precisam ser tutelados por representantes que supõem conhecer o 

que a coletividade desconhece. No entendimento do autor, o que se pretende com as 

propostas apresentadas pela Comissão Europeia não é salvar o povo, mas o Euro, a fim de 

proteger os interesses dos bancos (“principalmente os alemães e franceses, que 

emprestaram sem garantias para a Grécia e aos demais PIGS (Portugal, Itália, Grécia e 

Espanha) mediante a manipulação de contas praticada, pelo menos no caso da Grécia, pela 

consultoria da Goldman Sachs”) e dos países, como a Alemanha, que se beneficiam 

comercialmente da existência de uma moeda que não possa ser desvalorizada por outros 

países, já que seu modelo de crescimento econômico depende de exportações. Desta forma, 

ainda que o fim do Euro implicasse certa turbulência financeira, “a soberania de política 

econômica seria recuperada”.       

 Tais considerações, primeiramente, confirmam a premissa de que o mercado 

desregulado, ou seja, não submetido ao controle político-democrático, não é capaz de 

promover a concretização dos direitos humanos. Em segundo lugar, tanto a crise de 2008, 

originada nos Estados Unidos, como o caso Europeu, realçam os limites das instituições 

representativas para lidarem com tais questões, sendo necessário um modelo democrático 

de caráter transterritorial para enfrentá-las. Por fim, a maneira como a União Europeia vem 

                                                 
86 A conclusão de Schwartman (2012, p. A 2) é de que “a democracia resolve uma série de problemas, mas 
não é nem nunca pretendeu ser a solução para todas as dificuldades. Em situações desastrosas como é a da 
Grécia, nas quais não há solução indolor, os limites da consulta popular ficam um pouco menos obscuros”, 
motivo pelo qual o autor critica o “assembleísmo democrático” e defende a atuação das agências reguladoras 
para resolver questões que não seriam bem equacionadas nem pelo mercado, nem pela política”.  
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procedendo levanta séria suspeita sobre o fato de suas instituições servirem como 

paradigma para novas formas de governança global, tanto em termos de eficiência como de 

legitimidade democrática87. Assim, a discussão sobre a capacidade de a proposta da 

“democracia cosmopolita” suprir o déficit democrático das instituições representativas 

brasileiras precisa considerar esses recentes episódios, configurando-se um contexto de 

grandes incertezas. 

 

1.4. Delimitação Espacial: a Condição Institucional e Histórico-Cultural Brasileira  
 

A análise sobre as possibilidades de o projeto de democracia cosmopolita suprir 

o déficit democrático das instituições representativas brasileiras exige que sejam 

destacados, por um lado, os elementos essenciais da estrutura político-institucional 

brasileira e, por outro, algumas características histórico-culturais que, muitas vezes, se 

opõem aos primeiros.  

Da perspectiva legal-institucional, desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, o Brasil preenche todos os requisitos exigidos para a caracterização de 

uma democracia, combinando o modelo representativo com institutos de democracia 

semidireta (iniciativa popular, referendo e plebiscito). Há um amplo rol de direitos 

individuais que asseguram, dentre outras liberdades, a de manifestação de pensamento 

(inclusive a liberdade de imprensa), reunião e associação. Todos os brasileiros maiores de 

dezesseis anos têm direito ao voto secreto e direto para a chefia do Poder Executivo nos 

âmbitos municipal, estadual e federal, bem como para vereador, deputado estadual e 

federal, e senador. As eleições são livres e para mandatos por tempo determinado, 

adotando-se o sistema majoritário para o Executivo e o Senado, e o sistema proporcional 

para as demais Casas Legislativas. Todos os que preenchem os requisitos constitucionais 

(sem quaisquer discriminações de gênero ou socioeconômica) podem se candidatar a 

mandatos políticos, exclusivamente por meio dos partidos políticos, sendo vigente o 

                                                 
87 Em meio à crise econômica que enfrenta, a União Europeia recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2008. Na 
avaliação de Taylor (2012, p. A12), essa conquista representa “uma enorme injeção de moral em uma 
organização que recentemente sofreu uma experiência de quase morte e ainda não tem plena certeza de ter 
saído da zona de perigo. A União Europeia ainda é um ímã de esperança e prosperidade para as democracias 
emergentes na Europa do leste e nos Bálcãs, mas não é apreciada pelos europeus comuns, cujo sentimento de 
pertencimento ainda é nacional ou local, e não tanto europeu. Para muitos dos 500 milhões de cidadãos da 
União Europeia, a imagem do bloco foi maculada pela crise de dívida da zona do euro, ainda em curso, que 
fortaleceu partidos populistas eurocéticos da extrema direita e esquerda resistente em muitos países 
membros”. Registra-se que a justificativa apresentada pelo Norwegian Nobel Committee para a concessão do 
“Prêmio Nobel da Paz” à União Europeia foi sua contribuição para “the advancement of peace and 
reconciliation, democracy and human rights in Europe” (European University Institute, 2012). 
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pluripartidarismo. Adota-se a forma de Estado federativa e o princípio da separação de 

poderes, com sistema de governo presidencialista, sendo assegurada a autonomia do 

Executivo, do Legislativo e do Judiciário.  

Nos vinte e quatro anos passados desde a nova Constituição, as eleições 

ocorreram regularmente, em algumas (poucas) ocasiões foram utilizados os instrumentos 

de democracia semidireta e as instituições têm funcionado dentro da normalidade jurídica, 

inclusive em momentos de crise política, como o impeachment do Ex-presidente Fernando 

Collor de Mello e o julgamento do caso do “mensalão” pelo Supremo Tribunal Federal.  

Todavia, há algumas características histórico-culturais que acarretam um 

significativo déficit democrático em nossas instituições representativas88, dentre as quais 

destacamos os bloqueios ao exercício da soberania de origem externa e interna, a 

apropriação do Estado por interesses privados, o populismo, a histórica ausência do Estado 

perante graves problemas sociais, a desigualdade e a exclusão social, e a baixa integração 

social.  

Como discutiremos no Capítulo 2, a consequência política da globalização mais 

ressaltada pela doutrina é a limitação da soberania dos Estados. Todavia, a soberania 

brasileira, tanto em seu aspecto externo, quanto interno, sempre apresentou a condição de 

uma “soberania bloqueada”89.    

Com relação ao bloqueio externo à soberania nacional, embora seja verdade 

que, na última década, o Brasil tenha atingido uma expressão maior no contexto 

internacional, tanto em termos políticos, como econômicos (o PIB brasileiro se tornou o 

sexto maior do mundo), os indicadores sociais (com destaque para o ainda precário padrão 

educacional e a questão da violência) e econômicos (como a preponderância de produtos 

primários em suas exportações), sua dependência tecnológica e limitado poder militar não 

permitem afirmar que tenha deixado a condição de Estado “em desenvolvimento” ou 

periférico. Portanto, o Brasil continua a não pertencer ao centro da política mundial, e a ter 

sua soberania bloqueada ou restringida pela posição que ocupa em relação a outros Estados 

onde estão concentradas as decisões econômicas, o poder e a riqueza (as grandes 

potências)90.  

                                                 
88 A propósito, Muñoz (2007, p. 1) comenta que “nos países de nossa América, o Estado não foi produto da 
evolução histórica. Por essa razão, ele serviu mais para o fortalecimento das elites – nacionais e regionais – 
do que para a construção de instituições democráticas”.   
89 Cf. Carnoy, 1986, p. 249, Bercovici, 2008, p. 36, Stuchi, 2007, p. 177.  
90 Cf. Bercovici, 2009, p. 275, Nogueira, 2008, p. 14, Casanova, 2000, p. 56 – 57, Stuchi, 2007, p. 244. 
Stuchi (2007, p. 181 – 182) explica que “a economia-mundo desenvolve um modelo em que as estruturas do 
Estado são relativamente fortes nas áreas do centro e relativamente fracas na periferia”. Assim sendo, 
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Por outro lado, o bloqueio da soberania de um Estado periférico, como o Brasil, 

não decorre apenas de fatores externos, mas também internos: poderosos atores 

econômicos nacionais limitam o exercício da soberania estatal91. Ou seja, esse poder 

submete o Estado, que deveria estar sob o controle da soberania popular, fazendo com que 

recursos públicos sejam empregados para atender a interesses privados92.  

Isso fica evidenciado nas ações governamentais que favorecem com mais obras, 

subvenções e todo tipo de investimentos e serviços públicos os setores da sociedade mais 

articulados, economicamente poderosos e com maior capacidade de pressão, 

“independentemente de quaisquer critérios de necessidade ou de relevância social”. Essas 

práticas, comuns nos governos autoritários latino-americanos, são reproduzidas pelos 

eleitos após o processo de redemocratização (FARIA, 2010, p. 127 – 128).  

A apropriação do Estado brasileiro também ocorre, desde os tempos da 

colonização, pelos ocupantes das funções públicas de comando. Trata-se de uma herança 

do Estado português que resistiu a diferentes mudanças institucionais: passou da Colônia 

                                                                                                                                                    
“embora os tipos de poder exercidos por cada Estado tenham sido semelhantes, o grau de poder dos 
diferentes aparatos estatais tem variado enormemente. Os Estados situam-se numa hierarquia de poder que 
não pode ser medida, nem pelo tamanho e a coerência de suas burocracias e exércitos, nem por suas 
formulações ideológicas sobre si próprios, mas sim por sua capacidade efetiva, ao longo do tempo, de 
promover a concentração do capital, acumulado dentro das suas fronteiras, em comparação com a capacidade 
dos Estados rivais”. Além disso, sempre houve imposição de regras dos Estados fortes sobre os fracos. Cf. 
Bagnoli, 2007, p. 14. O autor (2008, p. 211) afirma que “um país que depende dos investimentos e 
empréstimos de outra nação, de organismos internacionais, não exerce plenamente sua soberania, pois se 
sujeita às determinações de quem detém poder econômico e viabiliza os investimentos e empréstimos”. Desta 
maneira, embora tal Estado tenha suas próprias leis, seus poderes constituídos, representantes do povo eleito, 
ele só é na aparência “absolutamente soberano, mas na verdade não o é em sua totalidade”.  
91 Habermas (1997b, p. 177) afirma que “a soberania do Estado é solapada, na medida em que corporações 
socialmente poderosas se associam ao exercício público do poder, sem serem legitimadas para isso, ficando 
submetidas às responsabilidades típicas de órgãos do Estado”.  
92 Comparato (2003, p. 542) acentua que “quando o capitalismo avassala o Estado, ele introduz em seu 
funcionamento a lógica mercantil do intercâmbio de prestações, e dele retira o poder-dever de submeter os 
interesses particulares à supremacia da coisa pública ou do bem comum do povo”. Da mesma forma, Bagnoli 
(2008, p. 214) acentua que “internamente, o Estado que não controla o poder econômico e a sociedade não 
exerce pressão junto a autoridades em defesa de seus interesses, a soberania que deve ser popular e 
democrática, simplesmente não existe. O ordenamento sócio-jurídico deixa de ser elaborado com o objetivo 
do bem comum e passa a assegurar os interesses de uma minoria organizada e articulada, o poder econômico. 
Logo, internamente o Estado não é soberano, pois atende aos interesses do poder econômico”. Alguns 
exemplos recentes ilustram bem esse fato: (1) utilização de recursos do BNDES para financiar o processo de 
privatizações ocorrido durante o Governo de Fernando Henrique Cardoso (cf. Garcia, 2010, A3); (2) a 
possível participação do BNDES (depois descartada), com recursos da ordem de quatro bilhões de reais, no 
processo de fusão do “Pão de Açúcar” com o “Carrefour” (cf. ALMEIDA, 2011, p. A3, LACERDA, 2011, p. 
A3); (3) uso de avião do empresário Eike Batista, proprietário de empresas beneficiadas por ações do Estado 
do Rio de Janeiro (como isenções fiscais), pelo Governador Sérgio Cabral; (4) utilização de recursos 
públicos, via isenção fiscal, da ordem de quatrocentos e vinte bilhões, para a construção, pela Odebrecht, do 
estádio do Corinthians (“Itaquerão”), a ser utilizado na abertura da Copa do Mundo; (5) as emendas 
parlamentares ao Orçamento, utilizadas, muitas vezes, para “satisfazer demandas paroquiais ou, pior, 
patrocinar maracutaias com verba pública”. Tratam-se, pois, de “episódios didáticos de como funciona (e a 
quem serve) o Estado no Brasil” (cf. Barros e Silva, 2011, A2). 



 

 

40

 

ao Império, do Império à República Velha93, da República Velha à Era Vargas94 e, 

adaptando-se a cada período, permanece até os dias de hoje.  

Faoro (1979, p. 733), ao estudar esse fenômeno nos anos cinquenta do século 

XX, valendo-se da teoria weberiana, o denominou de “patrimonialismo”, explicando que 

se tratava da condução dos negócios do Estado como se fossem negócios privados da 

“comunidade política”95.    

A comunidade política, de que tratava Faoro (1979, 737 – 738), constituía-se 

em agrupamento social, nem sempre articulado ou homogêneo, acima da sociedade, 

governando “em nome próprio, num círculo impermeável de comando”, apossando-se do 

aparelho estatal, e representando somente os próprios interesses96. Ainda que seus 

componentes mudassem ao longo do tempo, logo que passavam a integrá-la eram 

impregnados por seus valores. Assim, o “estamento político” não representava um 

“governo da soberania popular, ajustando-se, no máximo, à autocracia com técnicas 

democráticas”. 

Nesse contexto, “o poder – a soberania nominalmente popular – tem donos, que 

não emanam da nação, da sociedade, da plebe ignara e pobre. O chefe não é um delegado, 

mas um gestor de negócios, gestor de negócios e não mandatário” (FAORO, 1979, p. 748).  

De forma correspondente ao patrimonialismo praticado pelo “estamento 

político”, Faoro (1979, p. 748) explica que o comportamento do povo  

oscila entre o parasitismo, a mobilização das passeatas sem participação 

política, a nacionalização do poder, mais preocupado com os novos 

senhores, filhos do dinheiro e da subversão, do que com os comandantes do 

                                                 
93 Comparato (2007, p. 11 – 12), comentando a passagem do Império para a República, afirma que “a 
mudança de regime ocorreu, entre nós, não pelas virtudes próprias daquele que passávamos a adotar, mas 
pelo fastio que suscitava a monarquia no seio da classe dirigente, com a ostentação de um estilo francamente 
démodé. Éramos os únicos ‘atrasados’ nesse particular em todo o continente americano”. Porém, “a verdade é 
que a autêntica idéia republicana nunca medrou entre nós. A velha advertência do nosso primeiro historiador, 
frei Vicente do Salvador, continua a ecoar em nossos ouvidos: ‘Nenhum homem nesta terra é repúblico, nem 
zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular’”.  
94 Cf. Faoro, 1979, p. 736.  
95 Nas palavras de Faoro (1979, p. 733), “a comunidade política conduz, comenda, supervisiona os negócios, 
como negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas que se demarcam 
gradualmente. O súdito, a sociedade, se compreendem no âmbito de um aparelhamento a explorar, a 
manipular, a tosquiar nos casos extremos. Dessa realidade se projeta, em florescimento natural, a forma de 
poder, institucionalizada num tipo de domínio: o patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no 
tradicionalismo – assim é porque sempre foi”.  
96 Cf. Faoro, 1979, p. 754. Schwartzman (2003) explica que, de acordo com a tese de Faoro, “o poder político 
não era exercido nem para atender aos interesses das classes agrárias, ou latifundiárias, nem àqueles das 
classes burguesas, que mal se haviam constituído como tal. O poder político era exercido em causa própria, 
por um grupo social cuja característica era, exatamente, a de dominar a máquina política e administrativa do 
país, através da qual fazia derivar seus benefícios de poder, prestígio e riqueza”.   
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alto, paternais e, como o bom príncipe, dispensários de justiça e proteção97. 

A lei, retórica e elegante, não o interessa. A eleição, mesmo formalmente 

livre, lhe reserva a escolha entre opções que ele não formulou (FAORO, 

1979, 748).  

Portanto, patrimonialismo e clientelismo caminhavam juntos na apropriação do 

Estado por interesses privados98 e transformavam os procedimentos democráticos em 

formalidades desprovidas da essência democrática99. 

A resistência do patrimonialismo (e do clientelismo) às mudanças sociais e 

políticas, de que tratava Faoro ao analisar a história, também se revelou como previsão, 

pois, não obstante o tempo passado desde a publicação de sua obra, em sua essência, o 

fenômeno persiste no Brasil100, resistindo, inclusive, ao último processo de 

redemocratização e à Constituição Federal de 1988. Temos, pois, na expressão de 

Benevides (2009, p. 729), uma “república privatista” como uma das “patologias históricas” 

da sociedade brasileira101, ainda organizada oligarquicamente.  

Isso porque, não obstante à nova estrutura legal-institucional, persistem velhos 

hábitos, a mesma cultura política. Inclusive, “egressos da antiga ordem foram 

                                                 
97 Faoro (2007, p. 132) ressalta que ocorreu a “domesticação das classes subalternas no clientelismo”.  
98 Nesse sentido, Lamonier (2010, p. 93) destaca que o clientelismo, “no que tange à linha demarcatória entre 
o público e o privado, ele é, por definição, deletério. A regra da esfera pública é universalizar o acesso a bens 
e serviços, a do clientelismo é restringi-lo a subgrupos – sejam estes definidos pelo parentesco, por vínculos 
de apoio eleitoral ou por qualquer outro critério”. 
99 Isso porque, como explica Lamonier (2010, p. 91) “a ideia de democracia implica a de um Estado 
republicano, ou seja, a existência de normas claras, aplicadas com alto grau de efetividade, separando as 
esferas pública e privada – desde logo no tocante ao acesso, uso ou apropriação de bens e serviços. O Estado 
não se apropria arbitrariamente de patrimônios privados e não permite que particulares – indivíduos, 
empresas, corporações – se apropriem de patrimônio público. Base sine qua non da cidadania no mundo 
moderno, a separação entre essas duas esferas tem como fundamento uma aplicação uniforme e rigorosa da 
lei. Os comportamentos que os sociólogos designam como ‘patrimonialismo’ e ‘clientelismo’ constituem 
negações deste conjunto de princípios”.   
100 Em sentido contrário, Schwartzman (2003) pondera que “os problemas do Brasil de hoje não são mais, no 
entanto, os do poder absoluto do estamento burocrático, mas sim, em boa parte pelo menos, decorrentes da 
incapacidade de o Estado exercer o poder que lhe é delegado, democraticamente, para governar em beneficio 
de todos. O estamento burocrático continua existindo, mas não é o mesmo dos tempos de D. João VI, D. 
Pedro II, Getúlio Vargas, Ernesto Geisel e José Sarney”, de maneira que a “a cruzada de Faoro contra o 
autoritarismo” teria perdido “muito de seu apelo e de sua atualidade”, posição com a qual não concordamos. 
Isso porque, como afirma Comparato (2007, p. 17), “a empulhação democrática tem consistido em fazer do 
povo soberano, com as homenagens de estilo, não o protagonista do jogo político, mas um simples figurante, 
quando não um espectador. Ele é convocado periodicamente a votar em eleições. Mas os eleitos se 
comportam não como delegados do povo, e sim como mandatários em causa própria. São os novos ‘donos do 
poder’ no dizer de Raymundo Faoro” (COMPARATO, 2007, p. 17).   
101 Benevides (2009, p. 730) destaca que “as causas dessa patologia social são de ordem econômica e de 
natureza política, sendo que ambas coincidem com uma inserção subordinada do Brasil no quadro da 
globalização capitalista atual”. A propósito, Hernández (2007, p. 212) afirma que “el colonialismo marcó el 
destino de muchos Estados hoy independientes con la prolongación de procesos clientelistas calificados por 
comportamientos corruptos, que desafían la implantación de procesos de democratización y el 
establecimiento de mecanismos institucionales capaces de controlar el poder político motivado por los 
intereses de las élites económico políticas, y promover la participación ciudadana que acelere los cambios 
políticos, económicos y sociales”. 
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gradualmente ocupando os espaços políticos e impondo a sua peculiar forma de fazer 

política aos que lutaram contra o autoritarismo. Assim, a nova ordem já nasceu velha, 

carcomida e corrompida.” A consequência disso é a transformação da democracia “em 

uma farsa”102, com a participação popular se reduzindo a uma formalidade, em processos 

eleitorais com debates esvaziados de conteúdo e decrescente interesse da população – 

portanto, cada vez mais despolitizados (VILLA, 2012, p. A3).  

Portanto, como Nogueira (2008, p. 15 – 16) conclui,  

a democracia conquistada pelas lutas contra a ditadura não chegou a se 

institucionalizar plenamente nem a se converter em cultura, e isso tanto 

porque se expandiu em termos prevalecentemente eleitorais sem um 

correspondente adensamento ético-político, quanto porque cresceu por fora 

do Estado, sem envolvê-lo e ‘responsabilizá-lo’.  

Um exemplo que demonstra com clareza o fato de que a democracia não se 

enraizou na cultura política brasileira, é o fenômeno que Nobre (2011, p. I. 4 - 5) denomina 

de “peemedebismo”. O autor explica que não se trata de uma cultura restrita ao PMDB, 

mas se vale desse nome porque foi esse “partido que primeiro, ainda nos anos 1980, a 

moldou e consolidou”. Ela funciona segundo uma lógica em que se aceita o ingresso no 

partido de qualquer grupo de interesse, o qual, quando se organiza e se fortalece, passa a 

ter uma participação garantida nos fundos públicos e o direito de vetar decisões referentes 

a questões que lhes interesse. Para que funcione, o pressuposto é que “o partido esteja 

permanentemente no poder, seja qual for o governo”, e assim funcionou recentemente, 

tanto com o PSDB, como com o PT. Desta maneira, o partido do Presidente da República 

desempenha a função de “síndico do condomínio peemedebista”. Não interessa ao PMDB 

ocupar a Presidência, mas apenas se valer de sua participação no poder para atender aos 

interesses dos grupos que o compõe, inclusive porque, “sempre que algo dá errado, joga a 

responsabilidade da administração do condomínio toda nas costas do síndico”. Com isso, 

pode-se justificar a troca do síndico, mas os condôminos do Estado permanecem os 

mesmos. 

Outro caso é o clientelismo que não tem mais sua principal expressão nas 

relações de parentesco e amizade103, mas sim na corrupção, a qual se manifesta em todas as 

esferas governamentais, por exemplo, em todo tipo de contratos e licitações, de obras 

                                                 
102 Nesse sentido, Comparato (2010, p. 16) entende ser possível afirmar que não haveria “nenhuma 
dificuldade em reconhecer no regime político brasileiro, em que a esmagadora maioria pobre vota 
regulamente segundo o interesse e sob a influência dominante dos ricos, uma autêntica oligarquia, em que 
pese a aparência democrática com que se desenrolam os rituais da nossa vida política”.   
103 Embora isso ainda persista, sobretudo na esfera local.  
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públicas a propaganda oficial, por meio do favorecimento de determinados agentes 

econômicos ao invés de se aplicar regra geral que permita a igual participação de todos os 

possíveis interessados nos processos licitatórios (LAMONIER, 2010, p. 94 – 95). 

Além da apropriação do Estado por interesses privados, outro fenômeno que 

compromete o bom funcionamento das instituições democráticas no Brasil é o populismo. 

Trata-se de uma forma de poder baseada na relação direta e emocional do líder político 

com as massas, valendo-se de um discurso demagógico e aproveitando-se da pobreza 

material e cultural que permite esse tipo de manipulação. Trata-se de uma prática política 

com propensão a “agredir instituições, a sobrepor-se a elas, a corrompê-las e fazê-las 

curvarem-se a seus pés”, pois o governante populista se recusa a se submeter aos critérios 

públicos, às regras e aos procedimentos legalmente estabelecidos, dirigindo os negócios 

públicos conforme sua vontade, já que entende que a legitimidade de seu poder decorre de 

seu carisma, da empatia com o povo, e não das instituições democráticas. Trata-se, pois de 

uma prática anti-institucional e incompatível com o Estado democrático104 (LAMONIER, 

2010, p. 86 – 90).   

Por fim, acentua-se que a sociedade brasileira, em virtude da exclusão e das 

desigualdades sociais105, da não concretização de direitos por meio dos procedimentos 

constitucionais, e da convivência de sujeitos privilegiados com subintegrados106, 

caracteriza-se pela baixa integração social, ou seja, é marcada por profundas divisões que 

criam grande dificuldade para a formulação de uma noção concreta de interesse público, ou 

                                                 
104 Registra-se mais um fenômeno anti-institucional destacado por Lamonier (2010, p. 98 – 101): a “esquerda 
carbonária”, ou modelo “movimentista de Estado”. Trata-se de uma prática política que defende uma espécie 
de “democracia direta” em que a opinião da população não se manifesta pelo conjunto dos eleitores, mas sim 
por meio dos movimentos e organizações sociais, ou simplesmente de seus dirigentes, os quais, muitas vezes, 
são ligados ao partido político que os representa. Por pretender se sobrepor aos procedimentos democráticos 
institucionalizados e se apresentar como uma visão política superior a todas as demais, trata-se, no 
entendimento do autor, também de uma prática anti-institucional e antidemocrática.   
105 Com relação à questão da desigualdade no Brasil, salienta-se que, apesar dos avanços significativos 
ocorridos nos últimos tempos (em menos de quinze anos, houve uma “redução da pobreza absoluta de 34% e 
da extrema em 50%”), “o problema é que se parte de tão baixo – o critério da pobreza absoluta é menos da 
metade do salário mínimo e o da extrema, menos de um quarto – que as conquistas são insuficientes. O 
mesmo ocorre com a desigualdade, com declínio médio anual de 1,2%, o que coloca o Brasil entre os 16 
países de maior redução. Nesse ritmo, no entanto, levaremos mais de 25 anos para chegar ao índice dos 
americanos” (RICUPERO, 2011, p. M3).  
106 Há sujeitos subintegrados e sobreintegrados ao Estado do Direito. Os sobreintegrados são aqueles que 
gozam de privilégios, que manuseiam a ordem jurídica de acordo com sua conveniência e seus interesses, ou 
seja: “são titulares de direitos, competências, poderes e prerrogativas, mas não se subordinam regularmente à 
atividade punitiva do Estado no que se refere aos deveres e responsabilidades”. Já os subintegrados “não 
dispõem de acesso aos direitos, às vias e garantias jurídicas, embora permaneçam rigorosamente 
subordinados aos deveres, às responsabilidades e às penas restritivas de liberdade”. Pode-se, então, concluir, 
que “tanto os subcidadãos quanto os sobrecidadãos são carentes de cidadania, que, como mecanismo político-
jurídico de inclusão social, pressupõe igualdade não apenas em relação aos direitos, mas também a repeito 
dos deveres, envolvendo uma relação sinalagmática de direitos e deveres fundamentais generalizados” 
(NEVES, 2008, p. 250, 253 – 254). 
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de interesses comuns, o que é essencial para a prática democrática107. Acrescenta-se a isso 

a histórica ausência do Estado brasileiro perante grandes desafios sociais como a educação 

e a violência, e temos a configuração do quadro sociocultural pátrio.  

Valendo-se de outros instrumentais analíticos, Neves (2008, p. 236 – 247) 

descreve de maneira bastante interessante o que significa a condição brasileira de Estado 

periférico. Primeiramente, aponta que, ao contrário da idealização da teoria sistêmica de 

Luhmann, não ocorreu suficientementene a diferenciação funcional entre os diferentes 

sistemas sociais, como o econômico e o político. É notória a intromissão do sistema 

político no econômico, desequilibrando a competição no mercado, com favorecimentos, 

seja por meio de normas ou de créditos, de determinadas empresas ou segmentos, em 

prejuízo dos demais, por razões que variam da ideologia à corrupção, o que contribui para 

a ineficiência do funcionamento do sistema econômico. Por outro lado, o sistema 

econômico também interfere no político, por exemplo, influenciando, ou até determinando, 

o resultado de eleições e o processo legislativo, de maneira que o desempenho das funções 

do sistema político fica bloqueado. Em segundo lugar, o autor destaca que nos países 

periféricos não ocorreu a formação de “uma esfera pública pluralista fundada na 

generalização institucional da cidadania”, tal como pressupõe o modelo democrático de 

Habbermas. Isso ocorre porque, embora todos sejam formalmente iguais, a prática jurídica 

revela a permanência de privilegiados, ou seja, o direito não é igual para todos. Além 

disso, predomina a “exclusão de grandes parcelas da população” do acesso aos mais 

básicos direitos humanos, os quais, embora sejam constitucional e legalmente garantidos, 

não são concretizados. O acesso aos direitos não se dá segundo procedimentos 

constitucionalmente previstos, mas sim conforme outros critérios, tais como relações 

sociais ou poder econômico, o que leva a um processo de “privatização do Estado”. Ora, 

sem concretização de direitos, predomina a lógica dos favores e do clientelismo108. Em 

decorrência desse processo, esses segmentos da população também são excluídos da 

                                                 
107 Cf. Faria, 2003, p. 80 – 86.  
108 Ou seja, a população não tem acesso à saúde, educação, alimentação etc. por procedimentos legalmente 
previstos e de forma universalizada. Consequentemente, por um lado, aqueles que dependem dos serviços 
públicos e não têm acesso regular a eles recorrem a relações particulares com agentes públicos para obtê-los. 
Por outro lado, os agentes públicos alimentam essa prática, pois, na medida em que conseguem favorecer 
aqueles que os procuram, criam uma relação de dependência e exercem um poder sobre eles. Com isso, tanto 
o direito, como a política democrática têm sua legitimidade fragilizada, pois a população deixa de acreditar 
tanto em um, como em outro, como as vias de acesso à cidadania, passando a depositar sua confiança nas 
relações particulares. De forma correspondente, os agentes políticos privatizam o Estado, de maneira que o 
atendimento às demandas sociais não é determinada por critérios públicos, legais, mas sim por particulares, 
como a amizade, o interesse econômico, ou a troca de um favor por voto (no caso dos pobres) ou dinheiro (no 
caso dos ricos).  
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participação efetiva do processo político (embora, mais uma vez, formalmente todos 

possam participar de forma igual).  

O que se observa, pois, seja em virtude da dependência externa, do domínio do 

poder econômico, que se vale do Estado para atingir fins particulares, ou do “estamento 

político” que adota o mesmo procedimento, é que o Estado brasileiro nunca chegou a se 

constituir (nem no passado, nem no presente) como verdadeira esfera pública109, ou seja, o 

lócus da mediação política, pois sempre foi (e em grande medida continua a ser) dominado 

por interesses privados; ou seja, não realiza a mediação dos interesses da coletividade (com 

igual consideração de todos os interessados), mas sim daqueles que, direta ou 

indiretamente, controlam o aparelho estatal: classe política, burocracia/tecnocracia, poder 

econômico, poderes corporativos e meios de comunicação de massa. Predomina, pois, no 

Brasil, a confusão entre o público e o privado110, a cultura do favorecimento dos amigos, 

da formação de clientelas políticas e da naturalização da corrupção111. Soma-se a isso a 

prática do populismo, que confronta o objetivo de racionalização do poder almejado pelo 

projeto do Estado de Direito e pela democracia.  

Essas considerações permitem concluir que a análise sobre as possibilidades de 

o modelo de democracia cosmopolita suprir o déficit democrático das instituições 

representativas brasileiras não pode deixar de considerar que vivemos em um Estado 

subdesenvolvido, periférico, “privatizado”, com uma cultura patrimonialista 

profundamente enraizada, com baixa integração social decorrente da exclusão e das 

                                                 
109 Não se emprega o termo aqui no sentido de esfera pública burguesa, ou no sentido utilizado por 
Habermas.  
110 Cf. Hollanda (1971, p. 101 – 112). O autor (1971, p. 105 – 106) explica que, em virtude do tipo de 
formação que os homens públicos brasileiros tiveram, em um ambiente de família patriarcal, não era fácil 
compreenderem a “distinção fundamental entre os domínios do privado e do público”.  Assim, “para o 
funcionário patrimonial, a própria gestão política apresenta-se como assunto de seu interesse particular”. Em 
uma análise mais recente, Müller (2005, p. 8) explica que “o Brasil teve de distanciar-se de um regime militar 
precedente e a elaboração e promulgação de sua constituição, como se sabe, ocorreram no contexto de uma 
transição pactuada, e não revolucionária. O peso quase opressivo do seu regime presidencialista conduz, em 
uma sociedade civil ainda insuficientemente organizada e mobilizada, ao que se chama, nas pesquisas sobre 
os processos de transição, democracia ‘defeituosa’, uma vez que a exeqüibilidade de uma política 
democrática fica prejudicada pela falta de estruturas próprias ao Estado de Direito”. Além disso, o Brasil 
apresenta uma estrutura política “em grande parte arcaica”, a qual é composta por “uma casta de régulos 
estaduais, ‘caciques’ que agem de forma clientelista nos Estados-Membros; por ‘representantes do povo’, 
cujo comportamento político nestes Estados, e também no plano da federação é, praticamente, não-
controlável e que, por sua vez, conformam-se ao clientelismo regional e presidencialista”. 
111 A propósito, Ferreira Filho (2004, p. 23) salienta que “a corrupção depende, numa microanálise, do padrão 
moral do indivíduo. Mais importante, contudo, é levar em conta o padrão moral da coletividade”. Assim, 
“numa comunidade em que o cidadão em geral – e é ele o soberano e o eleitor – frequentemente busca 
vantagens especiais para si e os seus, ou para os grupos de interesse a que pertença não se há de esperar que o 
político não o faça. Ou não procure atendê-los. Mesmo porque, se heroicamente não o fizer, sua carreira será 
curta”. Porém, “a formação individual ou coletiva escapa da ação do direito. É questão de civilização, de 
educação, de religião... Por isso, cumpre acentuar, que a prevenção e o combate à corrupção, se não 
dispensam leis, reclamam mais que meras leis”.  
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desigualdades e com práticas, como o populismo e o clientelismo, que comprometem 

seriamente a racionalização do exercício do poder.  

Isso implica, primeiramente, que não se pode depositar toda a crença na 

transformação da realidade democrática brasileira em modelos institucionais, seja 

representativo ou cosmopolita112. Isso não significa que as instituições não cumpram um 

papel importante, pelo contrário, são essenciais para a prática democrática. Todavia, é 

fundamental que sejam compatíveis com a realidade histórico-cultural em que estão 

inseridas, inclusive para realizar seu eventual potencial transformador dessa realidade. 

Portanto, a engenharia institucional precisa verificar se os modelos que propõe estão 

partindo de alguma forma de idealização ou, de fato, reconhecendo que a cultura 

republicana e democrática ainda estão muito distantes de nossa prática social, procurando 

forjar instituições aptas a estimulá-las.  

Em segundo lugar, as discussões sobre a democracia no Brasil não devem 

caminhar no sentido de uma proposta de retorno ao passado, ou seja, por uma 

argumentação segundo a qual a globalização e o policentrismo político representam uma 

ameaça à soberania popular que existia no Brasil antes de tais fenômenos se iniciarem113, 

pois, por aqui, o povo nunca foi de fato soberano: em nenhum momento da história 

                                                 
112 Nesse sentido, Neves (2008, p. 257) afirma que “o Estado Democrático de Direito não se realiza pela 
simples declaração constitucional dos procedimentos legitimadores. A concretização deles é imprescindível, 
mas depende de um conjunto de variáveis complexas, sobretudo de fatores socioeconômicos e culturais que 
possam viabilizar a desprivatização do Estado e a superação de relações de subintegração e sobreintegração. 
Impõe-se, assim, enfrentar conseqüentemente a conexão paradoxal de legalismo e impunidade, no sentido de 
construção de um espaço público de legalidade e constitucionalidade, como também na perspectiva da 
generalização da cidadania. De fato, o problema vai muito além das variáveis político-jurídicas; assenta-se 
em pressupostos sociais os mais abrangentes e, por fim, é dependente de condições determinadas pela 
sociedade mundial. Em todo caso, sua solução não redunda na procura de alternativas à legalidade, pois esta 
– entendida como modelo geral e efetivo de estruturação das ações e comunicações jurídicas e políticas – 
ainda não é dominante no Brasil (por falta da generalidade da lei em relação à prática dos agentes estatais, 
indivíduos e organizações). Mas poderia, ao contrário, afirmar-se que a legalidade (efetiva, a saber, 
dependente da concretização de uma ordem constitucional democrática) constitui uma alternativa para a 
cultura dominante de ilegalidade; com efeito, uma alternativa cuja consecução no contexto brasileiro exigiria 
e implicaria uma transformação social no plano estrutural”. A propósito, Benevides (2009, p. 728) anota que 
“a democracia tem que ser eficaz na transformação do Estado e da sociedade. Daí, cresce a exigência pela 
implementação de políticas que garantam os direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais. E sabemos 
que tais políticas não sairão do papel (por melhores que sejam as intenções dos governantes) se não houver 
pressão popular eficazmente organizada para superar a velha e maldita “correlação de forças” hostil às justas 
reivindicações das maiorias oprimidas e tuteladas”. Nesse sentido, Faria (2010, p. 128 – 129) acentua que 
“sem estabilização econômica e sem reforma social, a democracia, aqui encarada não na perspectiva de um 
contrato social programado ‘ex ante’, porém na perspectiva de negociação que têm como resultado ‘ex post’ 
uma ordem política nova, justa e legítima, não consegue consolidar-se em termos definitivos. Pelo contrário, 
ela corre o risco de se tornar institucionalmente fraca, minada pelo populismo eleiçoeiro, pelo pragmatismo 
decisório e por uma escalada inflacionária, responsável pelo acirramento dos conflitos distributivos, pela 
disseminação de um individualismo selvagem e pela inviabilização do cálculo econômico racional, 
revelando-se assim incapaz de assegurar o progresso material mínimo e de administrar o exercício 
naturalmente conflitivo da cidadania”. 
113 Até porque, de certa forma, coincidem com o período de abertura democrática após a ditadura militar.  
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brasileira, o funcionamento da democracia se aproximou dos ideais democráticos ou 

atendeu satisfatoriamente aos requisitos de medição da “qualidade da democracia”. Tanto 

fatores internos, como muitos dos externos que bloqueiam a soberania e a democracia 

brasileiras são anteriores ao atual processo de globalização. Assim, é preciso ter a clareza 

sobre quais são as causas realmente novas (e relacionadas com a globalização e o 

policentrismo do poder) do déficit democrático das instituições representativas brasileiras. 

Por outro lado, como o projeto de democracia cosmopolita não se dirige 

exclusivamente à democratização das organizações internacionais, mas trata da governança 

em seus múltiplos níveis, há razões para se investigar o potencial de sua contribuição para 

enfrentar o déficit democrático das instituições representativas brasileiras, considerando-se 

tanto suas causas novas como as antigas. 

 

1.4. Conceitos Fundamentais 
 

A Teoria Geral do Estado opera com conceitos polissêmicos e com significados 

que variam ao longo da história. Alguns deles são essenciais para este trabalho: Política, 

Esfera Pública, Estado, Democracia114, Policentrismo Político e Democracia 

Cosmopolita115. Os quatro primeiros, verdadeiros paradigmas desta Ciência, estão sob forte 

questionamento em virtude do fenômeno da globalização, enquanto que os últimos 

apresentam significativas controvérsias entre diferentes vertentes teóricas que se utilizam 

deles. Assim, é necessário precisar em que sentido serão empregados, buscando-se uma 

delimitação conceitual que, simultaneamente, não afaste os termos de sua concepção 

original, a ponto de descaracterizá-los, e seja atualizada, de forma que se mostrem 

operacionais para o objeto desta investigação.  

Como se tratam de conceitos discutidos há muito tempo e com bibliografia 

vastíssima, um aprofundamento sobre o desenvolvimento de cada um deles é impossível 

nos limites deste trabalho. Optou-se, então, por se utilizar como fios condutores deste 

tópico as obras de dois autores com reconhecido domínio sobre o conhecimento produzido 

pelos clássicos da Política, mas que não se limitaram a reproduzi-los: Norberto Bobbio e 

Hanna Arendt116. Registra-se que, com a abordagem que se seguirá, não ocorrerá um 

deslocamento do plano analítico jurídico-político para o histórico-filosófico. O 
                                                 
114 O conceito de democracia será discutido no item 5.  
115 Neste capítulo apenas apresentaremos esses dois conceitos, pois serão analisados, respectivamente, nos 
Capítulos 2 e 3.  
116 Sobretudo com relação aos conceitos de Política e Esfera Pública. O que não exclui o eventual recurso 
direto aos clássicos, ou a referência a outros autores.  
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enfrentamento da questão “democracia cosmopolita” X “democracia representativa” não se 

dará a partir de uma perspectiva abstrata ou focada na evolução histórica dos institutos, 

mas sim, considerando-se instituições jurídicas concretas, geograficamente situadas, e 

perante os desafios contemporâneos. Ocorre que, para atingirmos os objetivos desta 

pesquisa, é necessário determinar o sentido dos conceitos norteadores da tese a ser 

defendida, de maneira que alguma incursão histórica e filosófica é inevitável, pois foram 

historicamente elaborados e são frutos do pensamento humano.    

Feitas essas advertências metodológicas, passa-se à discussão de cada um dos 

conceitos.   

 

1.4.1. Diferentes Formas de Compreender Política e Esfera Pública 
 

1.4.1.1. Política, Esfera Pública e o que é Comum a Todos 

 

Em um primeiro sentido, mais abrangente, e cujas origens se encontram na 

Antiguidade, a política se identifica com o governo daquilo que é comum a todos,117 

daquilo que é global. Há necessidades humanas que não podem ser satisfeitas 

individualmente, ou por meio de sociedade menores, como a família, requerendo-se uma 

ação de toda a coletividade solidariamente organizada. Refere-se, pois, à “vida em 

comum”, aos fins gerais da coletividade e à busca dos meios adequados para atingi-los118. 

Essa concepção se manifesta, por exemplo, na expressão de Comparato (2006, 

p. 585): a política é “a arte de comandar ou dirigir toda a vida social, em função de uma 

finalidade comum a todos”. Ou, no entendimento de Miranda (2002, p. 249): “o político é 

o global; é tudo aquilo que assume relevância para toda uma sociedade ou um conjunto de 

sociedades, em certo tempo e em certo lugar”.  

Ressalta-se que existe uma profunda diferença a propósito do que se deve 

entender por comum a todos, ou global, ao longo da história. Na Antiguidade, as 

necessidades humanas que não poderiam ser satisfeitas individualmente, ou no âmbito da 

família, eram muito menores do que hoje. Além disso, não se pode afirmar que as 

atividades econômicas, desenvolvidas no âmbito doméstico, tinham algum impacto 

significativo para os interesses coletivos, de maneira que pertenciam ao âmbito privado. Já 

a partir da Modernidade, as necessidades humanas que exigem a ação coletiva para serem 

                                                 
117 Cf. Arendt, 2009, p. 59 – 62; 68.  
118 Cf. Miranda, 2002, p. 248 – 249.  
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atendidas (desde a alimentação) se ampliam e, com o surgimento de grandes empresas, as 

atividades econômicas passam a afetar o interesse público119 (por exemplo, a utilização de 

recursos naturais escassos e a poluição). Inclusive, com a globalização, os limites 

territoriais estatais são extrapolados, pois diversas necessidades humanas dependem de 

ações coletivas desenvolvidas em outros Estados (ou em vários Estados simultaneamente) 

para serem atendidas, da mesma forma que o impacto das atividades econômicas 

transcendem os limites do espaço doméstico e as próprias fronteiras estatais.  

Amplia-se, pois, a abrangência da “política” enquanto necessidades humanas 

que requerem uma ação coletiva para serem satisfeitas, e atividades que apresentam 

impactos nos interesses da coletividade. Com isso, por um lado, atividades econômicas de 

maior abrangência também devem ser consideradas políticas. Por outro lado, o Estado é 

uma das formas (talvez a mais importante) de manifestação do político120, mas não a única. 

Portanto, é possível pensar o fenômeno político além (e aquém) do Estado. 

Simetricamente, a esfera pública se refere à esfera daquilo que é comum a todos, dos 

interesses da coletividade, abrangendo atividades econômicas com significativo impacto 

nos interesses coletivos e não se restringindo ao âmbito estatal121. 

É neste sentido, acima desenvolvido, que esta tese revela seu caráter 

interessado, ao afirmar o primado da política na mediação dos conflitos sociais, ou seja, 

atividades econômicas que afetam toda a coletividade não podem ser conhecidas como do 

interesse apenas dos indivíduos que as controlam. Isso gera uma demanda por instituições 

político-jurídicas democráticas, a qual, como se demonstrará, não é atendida 

satisfatoriamente pelo modelo representativo. 

 

 

 

                                                 
119 Ferraz Júnior (2001, p. 134) explica que, na atualidade, com a figura do “estado-gestor da economia e da 
sociedade, como um grande centro produtor, em que todas as atividades humanas se ligam”, ocorre que “a 
distinção entre a esfera pública e a esfera privada perde sensivelmente em nitidez”. Cf. Arendt, 2007, p. 73 – 
74. Para um desenvolvimento mais detalhado desta passagem das atividades econômicas para o âmbito 
público, e do aparecimento, com o Estado Moderno, da esfera social, cf. Arendt (2009, p. 42 – 56). A 
propósito, a autora (2009, p. 56) esclarece que “a sociedade é a forma na qual o fato da dependência mútua 
em prol da subsistência, e de mais nada, adquire importância pública, e na qual as atividades que dizem 
respeito à mera sobrevivência são admitidas em praça pública”. Uma interessante abordagem sobre a 
distinção entre esfera pública e esfera privada, bem como sobre as transformações dos conceitos e práticas a 
elas relacionadas na obra de Hannah Arendt é feita por Ferraz Júnior (2001, p. 23 – 29).  
120 A esse respeito, cf. Miranda, 2002, p. 248.  
121 A propósito, Mouffe (2005, p. 3) afirma que “the political cannot be restrict to a certain type of 
institutions, or envisaged as constituting a specific sphere or level of society. It must be conceived as a 
dimension that is inherent to every human society and that determines our very ontological condition”.  
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1.4.1.2. Política, Esfera Pública e Liberdade 

 

Também na Antiguidade Clássica, encontramos as concepções de política e 

esfera pública relacionadas com a ideia de liberdade122.   

Desde o surgimento da antiga cidade-estado, passou a haver uma distinção entre 

a esfera privada e a esfera da vida pública123. Na primeira, os homens estavam submetidos 

às necessidades materiais de sobrevivência124, enquanto a segunda constituía a esfera da 

liberdade125. A relação entre essas duas esferas encontrava-se no fato de que, para poder 

ingressar na liberdade da política, o homem precisava superar sua submissão às 

necessidades da vida privada. Diante das necessidades, a violência se justificava para 

superá-las e alcançar a liberdade (inclusive com a prática do escravismo, pois somente 

assim o homem se libertava da necessidade de trabalhar). Porém, na esfera pública (esfera 

da liberdade, da política), não se admitia a violência, pois “tudo era decidido mediante 

palavras126 e persuasão”127 (ARENDT, 2009, p. 37 – 40).  

A ação política, desenvolvida na esfera pública, de acordo com o pensamento 

da Grécia Antiga, tinha como sentido a liberdade, ou seja, uma ação desenvolvida entre 

iguais128, que não eram dominados, nem dominavam, mas que tentavam regular os 

problemas da convivência por meio do diálogo e do convencimento129. Assim, ao contrário 

do que é comum se afirmar, a política (nesse sentido específico empregado pelos gregos) 

                                                 
122 Sobre a as origens gregas das categorias público e privado, cf. Habermas, 2006, p. 43 – 44.  
123 Cf. Arendt, 2009, p. 33. 
124 Cf. Aristóteles, 2003, p. 13. 
125 Ferraz Júnior (2001, p. 131) explica que “a separação entre esfera pública e privada caracteriza a cultura 
da Antiguidade. A esfera privada compreendia o reino da necessidade, a atividade humana cujo objetivo era 
atender às exigências da condição animal do homem: alimentar-se, repousar, procriar etc. (...) Libertar-se 
dessa condição era privilégio de alguns: os cidadãos (cives). (...), que exerciam sua atividade em outro 
âmbito: a polis, a cidade. (...) O terreno da ação era o encontro de homens livres que se governavam. Daí a 
idéia de ação política, dominada pela palavra, pelo discurso, pela busca dos critérios do bem governar, das 
normas do direito. A vida política constituía a esfera pública.”   
126 Aristóteles (2003, p. 14) afirma que “somente o homem, entre todos os animais, possui o dom da palavra; 
a voz indica dor e prazer, e por essa razão é que ela foi outorgada aos outros animais. (...) A palavra, contudo, 
tem a finalidade de fazer entender o que é útil ou prejudicial, e, conseqüentemente, o que é justo e o injusto”. 
127 Arendt (2009, p. 35 – 36) explica que “para os gregos, forçar alguém mediante violência, ordenar ao invés 
de persuadir, eram modos pré-políticos de lidar com as pessoas, típicos da vida fora da polis, característicos 
do lar e da vida em família, na qual o chefe da casa imperava com poderes incontestes e despóticos, ou da 
vida nos impérios bárbaros da Ásia, cujo despotismo era freqüentemente comparado à organização 
doméstica”. 
128 Todavia, essa “igualdade na esfera política muito pouco tem em comum com o nosso conceito de 
igualdade; significava viver entre pares e lidar somente com eles, e pressupunha a existência de ‘desiguais’; e 
estes, de fato, eram sempre a maioria da população na cidade-estado. A igualdade, portanto, longe de ser 
relacionada com a justiça, como nos tempos modernos, era a própria essência da liberdade; ser livre 
significava ser isento da desigualdade presente no ato de comandar, e mover-se numa esfera onde não 
existiam governo nem governados” (ARENDT, 2009, p. 42). 
129 Cf. Arendt, 2009, p. 41.  
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não é um fenômeno que sempre existiu na sociedade humana, não coincide com qualquer 

forma de organização da vida em sociedade, com quaisquer instrumentos que possibilitem 

a convivência social ou o suprimento daquilo que os homens não conseguem prover 

individualmente. Na verdade, não se entendia a política como algo natural e comum a 

todos os tempos e lugares, mas como algo restrito a um específico local e num período 

relativamente curto da Grécia antiga130, pois, para que os homens convivessem na polis 

(desenvolvessem a ação política) era necessário que fossem livres, ou seja, que não 

estivessem submetidos a um senhor (o que se dava com os escravos), nem às necessidades 

de sobrevivência (como a produção de alimentos, vestuário, moradia etc.), o que só era 

possível por meio da “sociedade escravagista”. Consequentemente, de acordo com esta 

concepção que liga política e liberdade131, os regimes autoritários são, na verdade, 

antipolíticos132. 

Nesse sentido, não se pode associar a distinção entre “público” e “privado” da 

Grécia antiga, respectivamente, com as ideias modernas de esfera pública e de esfera 

privada. Isto porque, por um lado, a polis grega era um espaço excludente, que congregava 

somente os senhores da esfera privada, bastante diferente do “sistema político da sociedade 

moderna” e da “esfera pública includente e pluralista no sentido contemporâneo”. Por 

outro lado, a oikos grega, enquanto “grande espaço doméstico das relações ‘familiais’ ou 

da ‘grande’ família, fundado no poder arbitrário do senhor”, também não corresponde 

“nem ao espaço doméstico da ‘pequena’ família moderna (o ‘privado’ no sentido 

familiar’), nem ao espaço do mercado mundial (o ‘privado’ no sentido econômico)” 

(NEVES, 2009, p. 655). 

Ao contrário do primeiro conceito apresentado de política e esfera pública, este 

não tem utilidade para descrever a política e a esfera pública contemporâneas, que não 

guardam relação com a datada experiência grega. O que se pode aproveitar deste segundo 

conceito é a indicação de um ideal de convivência, de mediação dos conflitos sociais: a 

política enquanto campo da escolha humana livre realizada após o debate entre iguais, e 

sem o recurso à violência. Nesse sentido, ao nos referimos à ampliação do âmbito da ação 

política e da esfera pública, estamos defendendo que se deva resolver os problemas que são 

                                                 
130 Adverte-se que, ao contrário do que se costuma encontrar no senso comum, que o homem não é político 
na sua essência, pois a política surge como relação entre os homens (ARENDT, 2007, p. 23).  
131 Arendt (2007, p. 60) enfatiza que política e liberdade se identificam, no sentido da possibilidade de 
sempre “começar algo novo e inaudito” a partir do relacionamento e do convencimento entre as pessoas. 
Repita-se, a liberdade não como objetivo, mas sim como conteúdo da política. Assim, onde não há liberdade, 
no sentido acima mencionado, não há política.  
132 Cf. Arendt, 2009, p. 45 – 51. 



 

 

52

 

comuns a todos e mediar os conflitos sociais pelo diálogo e pela persuasão travados entre 

homens livres e iguais, e não pela força, pela violência, seja do Estado ou do poder 

econômico133. Obviamente, trata-se de uma definição utópica, de uma compreensão 

idealizada da política, motivo pelo qual não será empregada como instrumento analítico 

para se discutir a capacidade de o modelo de “democracia cosmopolita” suprir o déficit 

democrático das instituições representativas brasileiras. Todavia, tal concepção de política 

cumpre um papel importante, enquanto horizonte axiológico, pois, como afirma Arendt 

(2007, p. 44):  

se esperar um milagre for um traço característico da falta de saída em que 

nosso mundo chegou, então essa expectativa não nos remete, de modo 

nenhum, para fora do âmbito político. Se o sentido de política é a 

liberdade, isso significa que nesse espaço – e em nenhum outro – temos 

de fato o direito de esperar milagres. Não porque fôssemos crentes em 

milagres, mas sim porque os homens, enquanto puderem agir, estão em 

condições de fazer o improvável e incalculável e, saibam eles ou não, 

estão sempre fazendo134.  

 

1.4.1.3. Política, Esfera Pública, Poder e Estado  

 

A terceira concepção de política utilizada nesta tese tem um caráter descritivo e, 

consequentemente, o objetivo de servir como um instrumento de análise. Assim sendo, não 

se define a política a partir de uma finalidade a ela atribuída, como a realização do bem 

comum, pois, de uma perspectiva descritiva, ela não pode ser caracterizada por seu fim, 

pois a atribuição de um fim à política é um juízo de valor, não de fato (não diz o que a 

política é, mas o que ela deve ser)135.  

Trata-se da compreensão da política como exercício do poder, à capacidade que 

os diferentes atores sociais têm de transformar ou manter o ambiente em que atuam, em 

                                                 
133 A propósito, Hobsbawm (2001, p. 6) afirma que “a soberania do mercado não é complemento da 
democracia liberal – é uma alternativa a ela. De fato, é uma alternativa a todo tipo de política, na medida em 
que nega a necessidade de serem tomadas decisões políticas, que são precisamente as decisões a respeito de 
interesses comuns ou de grupos, contrapostas à soma de opções, racionais ou não, de indivíduos que se 
norteiam por suas preferências particulares”.  
134 Mouffe (2006, p. 9) comenta que “some theorists such as Hanna Arendt envisage the political as a space 
of freedom and public deliberation, while others see it as a space of power, conflict, antagonism”. A posição 
de Mouffe corresponde à segunda maneira de compreender a política, e será discutida no próximo tópico.  
135 Assim, de acordo com Bobbio (2000, p. 167), não se pode afirmar que há fins da política desde e para 
sempre determinados, pois eles variam de acordo com as “metas a que um grupo organizado se propõe, 
segundo os tempos e as circunstâncias”. Consequentemente, as definições teleológicas da política não podem 
ser consideradas como descritivas, mas sim como prescritivas, pois “não definem o que é concretamente e 
normalmente a política, mas indicam como deveria ser a política para ser uma boa política”.   
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termos físicos ou sociais. Trata-se, pois, de um fenômeno presente em todos os grupos e 

instituições da sociedade: sempre que exista a necessidade de cooperação, negociação ou 

luta sobre o uso e a distribuição de recursos (materiais e imateriais) haverá política (HELD, 

2006, p. 270). 

Enquanto exercício do poder, a política136 apresenta um caráter intrinsecamente 

conflitual: não se refere às escolhas estritamente técnicas a serem feitas por especialistas, 

pois sempre envolvem alternativas conflitantes137, as quais não se limitam a interesses 

econômicos e racionais de atores individuais, nem a questões morais, pois também 

apresentam um componente de paixão e antagonismo, entre indivíduos e sujeitos 

coletivos138. Portanto, enquanto tipo de relação conflitual, a política sempre envolve a luta 

pelo poder e para derrotar o adversário139.  

Entretanto, a política não corresponde a uma forma qualquer de exercício do 

poder – o que a caracteriza e a diferencia de outras formas de poder é o meio140 que utiliza 

para atingir os fins pretendidos: a força, ou o poder coativo141 (BOBBIO, 2000, p. 172) 

que, mesmo quando não concretizados, sempre existem em potencial.  

                                                 
136 Mouffe (2003, p. 15) apresenta uma distinção entre “o político” e “política”. O político se refere à 
“dimensão do antagonismo que é inerente a todas as sociedades humanas, antagonismo que pode assumir 
formas muito diferentes e emergir em relações sociais diversas”. Já a política é o “conjunto de práticas, 
discursos e instituições que procuram estabelecer uma certa ordem e organizar a coexistência humana em 
condições que são sempre potencialmente conflituosas, porque afetadas pela dimensão do ‘político’”. Diante 
disso, Mouffe (2003, p. 15) propõe que “é apenas quando admitimos esta dimensão do ‘político’ e 
entendemos que ‘política’ consiste em domar a hostilidade e tentar neutralizar o antagonismo que existe nas 
relações humanas, que podemos posicionar a questão fundamental para a política democrática”.  
137 Miranda (2002, p. 249 – 250) acrescenta que “político é o que envolve, prende e insere num mesmo 
âmbito uma multiplicidade de grupos e o que comporta contraposição, ascendente e descendente, entre 
diferentes fins gerais e diversos quadros institucionais em que esses fins podem ser concretizados. (...) A 
essência do político encontra-se sobretudo na dialéctica do grupo humano e do poder. (...) O político 
apresenta uma estrutura dualista de participação e sujeição, ou seja, ao mesmo tempo em que a comunidade 
participa da formação do poder, ela se sujeita a esse poder”.  
138 Cf. Mouffe, 2003, p. 12 – 13, 2006, p. 10, 13 – 14, 28 – 29. Mouffe (2003, p. 12 – 13) explica que a 
impotência da maioria das teorias liberais em oferecer respostas adequadas para os problemas 
contemporâneos se explica pelo fato de que “os atores políticos são encarados como indivíduos racionais, 
orientados apenas por seus interesses racionais, atuando no melhor dos casos sob as coações da moralidade. 
As paixões são apagadas do campo da política, que é reduzido ao campo neutro do jogo de interesses. Ao 
negar o fato do antagonismo, esta abordagem afasta a possibilidade de apreender a dinâmica das suas formas 
possíveis de emergência”.  
139 Cf. Bobbio, 2001, p. 11, 2002, p. 14; 2007, p. 139 – 141.  
140 Bobbio (2000, p. 161 – 164) explica que as diferentes formas de poder podem ser classificadas de acordo 
com “os meios dos quais se serve o sujeito ativo da relação para condicionar o comportamento do sujeito 
passivo”. O poder político “funda-se sobre a posse dos instrumentos através dos quais se exerce a força física 
(armas de todo tipo): é o poder coativo no sentido mais estrito da palavra”, sendo “o meio desde sempre mais 
eficaz para condicionar os comportamentos, o poder político é em qualquer sociedade de desiguais o poder 
supremo, isto é, o poder ao qual todos os outros estão de algum modo subordinados”.  
141 Para chegar a esta concepção, Bobbio (2000, p. 160 – 161) realiza uma discussão que se inicia com o 
estabelecimento da ligação entre os conceitos de política e de poder, definindo este último como “uma 
relação entre dois sujeitos, na qual um impõe ao outro a própria vontade”, com a finalidade de obter “alguma 
vantagem” ou os “efeitos desejados”. O autor afirma, ainda, que o poder apresenta diversas formas (poder 
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De maneira mais específica ainda, como explica Bobbio (2007, p. 137), o termo 

política costuma designar “a esfera das ações que têm relação direta ou indireta com a 

conquista e o exercício do poder último (supremo ou soberano) sobre a comunidade de 

indivíduos em um território”, ou ainda, a “exclusividade do uso da força em relação a 

todos os grupos que agem em um determinado contexto social” (BOBBIO, 2000, p. 164).  

Acrescentando-se a essa ideia a de que o poder político também se caracteriza 

por sua abrangência (a “organização global de uma sociedade complexa”142 (BOBBIO, 

1983, p. 55)), acaba-se por identificar a política com o Estado143, pois na modernidade, a 

instituição que detém o monopólio do uso da força e cuida da organização global da 

sociedade é o Estado144. 

Ao se reduzir a política ao Estado, o mesmo se dá com a esfera pública, que 

passa a se confundir com ele. De forma correspondente, a sociedade é compreendida como 

o domínio do que que não pertence ao âmbito político ou, dito de outro modo, “o domínio 

do privado ou onde o privado se pode manifestar e desenvolver”145 (MIRANDA, 2002, p. 

253 – 255).  

A esfera pública reduzida ao âmbito do Estado se contrapõe, portanto, à esfera 

da sociedade civil,146 compreendida por Bobbio (2001, p. 33 – 37) como: a (1) “esfera das 

relações sociais não reguladas pelo Estado”, (2) onde “surgem e se desenvolvem os 

conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos”, (3) entre diferentes classes sociais, 

grupos, movimentos, associações, organizações etc. que representam os mais diversos 

                                                                                                                                                    
político, poder econômico e poder ideológico), é um fenômeno que está presente em todo lugar e está 
fortemente associado à liberdade, pois “não existe poder sem liberdade”. Cf. Bobbio, 1983, p. 81, 1999b, p. 
204, 2007, p. 137, Bobbio, 2001, p. 78. As abordagens sobre o problema do poder são muito diversas, apenas 
a título de exemplo, cf. Luhmann (1985), Canetti (1995), Dallari (2010, p. 34) e Ferraz Júnior (2001).   
142 Nesse sentido, Comparato (2006, p. 592) afirma que o poder político se distingue de outras formas de 
poder “pelo fato de exercer-se na esfera global da sociedade política, que é a mais abrangente de todas, não 
sendo subordinada juridicamente a nenhuma outra”.  
143 Cf. Heller, 2002, p. 262 – 263. Todavia, Heller (2002, p. 263) adverte que “la política y lo Estado se 
encuentran, en verdad, estrechamente relacionados tanto conceptualmente como en la realidad, pero no deben 
ser identificados”.  
144 Weber (1999, p. 525) explica que “do ponto de vista da consideração sociológica, uma associação 
“política”, e particularmente um “Estado”, não pode ser definida pelo conteúdo daquilo que faz. Não há 
quase nenhuma tarefa que alguma associação política, em algum momento, não tivesse tomado em suas 
mãos, mas, por outro lado, também não há nenhuma da qual se poderia dizer que tivesse sido própria, em 
todos os momentos e exclusivamente, daquelas associações que se chamam política (ou hoje: Estados) ou que 
são historicamente as precursoras do Estado moderno. Ao contrário, somente se pode, afinal, definir 
sociologicamente o Estado moderno por um meio específico que lhe é próprio, como também a toda 
associação política: o da coação física. Assim, o Estado consiste em uma “relação de dominação de homens 
sobre homens, apoiada no meio de coação legítima (quer dizer, considerada legítima)”. A partir dessas ideias, 
Weber (1999, p. 526) define a política como “tentativa de participar no poder ou de influenciar a distribuição 
do poder, seja entre vários Estados, seja dentro de um Estado entre os grupos de pessoas que abrange”.  
145 Existe uma importante discussão acerca da confusão entre a esfera pública e a esfera privada. Nesse 
sentido, cf.: Arendt, 2007, p. 70; 78 – 79; Bobbio, 2001, p. 27.  
146 Sobre o conceito de Sociedade Civil, cf. Bobbio, 1999, p. 26 – 39, Marx, 2003, p. 5.  
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interesses, (4) os quais deverão ser resolvidos pelas instituições estatais, pela mediação ou 

pela repressão. Além disso, é na esfera da sociedade civil que se encontra a (5) opinião 

pública, ou seja, “a pública expressão de consenso e de dissenso com respeito às 

instituições, transmitida através da imprensa, do rádio, da televisão etc.”, a qual condiciona 

e é condicionada pelas diferentes formas de organização da sociedade, pois estas precisam 

de meios para transmitir (tornar pública) sua opinião em defesa de suas causas e interesses, 

o que é essencial para a própria existência da sociedade civil147. 

Em síntese, nesta terceira e última concepção, a política é compreendida como 

uma forma de exercício do poder, que apresenta o antagonismo como um elemento 

essencial, tem a força como meio e, em sentido mais estrito, identifica-se com o Estado. De 

acordo com essa compreensão, a política se aproxima muito mais da ideia de coerção do 

que de liberdade, representa muito mais relações assimétricas do que simboliza a 

igualdade.  

 

1.4.1.4. Esfera Pública e Comunicação  

 

Como assinalado no final do item anterior, na esfera da sociedade civil se 

encontra a opinião pública. A instância em que se forma a vontade e a opinião pública por 

meio do discurso ou do debate público também recebe o nome de esfera pública. Trata-se 

de uma concepção de esfera pública que tem em Habermas um de seus principais 

expoentes, e fundamenta-se na crença de que, por meio da comunicação, os conflitos 

sociais podem ser racionalmente resolvidos, considerando-se os interesses comuns de 

todos os afetados, que participariam do processo em condições de igualdade, e atuariam de 

forma imparcial, ou seja, estariam dispostos a se desfazerem de suas preferências pessoais 

se convencidos de que outra posição estaria correta148.  

Trata-se de uma compreensão de esfera pública que tem suas raízes históricas 

na formação da sociedade burguesa149. Isso porque, em primeiro lugar, sua primeira forma 

                                                 
147 Outra compreensão sobre a Sociedade Civil é aquela que a identifica com o “Terceiro Setor”, ou seja, com 
um conjunto de organizações que não pertencem nem ao Estado, nem ao mercado. Nesse sentido, Franco 
(2003, p. 18) define a sociedade civil como “esfera da realidade social relativamente autônoma, como 
fenômeno objetivo – e não como um epifenômeno -, subsistente fora da ordem do Estado e da ‘lógica’ do 
mercado em assim, separável não só do Estado, mas também do mercado”. E acrescenta (2003, p. 21): 
“retirado o conjunto de entes e processos caracterizados por uma racionalidade estatal (ou o primeiro setor) e 
por uma racionalidade mercantil (ou o segundo setor), resta alguma coisa. Essa coisa que resta é a nova 
sociedade civil (ou o terceiro setor)”. Cf. Nabais, 1999, p. 152. 
148 Cf. Habermas, 2006, p. 26 – 30.   
149 A esfera pública burguesa se constituiu a partir da separação entre Estado e sociedade, ou seja, de um 
poder público concentrado no Estado, e de uma sociedade privatizada e de um mercado livre do controle 
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de expressão foi a troca de opiniões pelos comerciantes ao se relacionarem no mercado 

capitalista. Em segundo lugar, a formação de uma opinião pública (ou comum) dos 

comerciantes foi se tornando um campo de “pressão política no interior do poder estatal, 

em condições de interferir sobre esse poder e, por meio dele, ou diretamente, também 

sobre a organização do mercado”. Trata-se, pois, de uma maneira de a sociedade interferir 

nas decisões do Estado, que não poderiam continuar a ser pautadas exclusivamente pelos 

interesses dos monarcas, devendo considerar as razões dos diferentes atores sociais 

(BUCCI, 2009, p. 403 – 405).  

 Como o espaço público é fundado pela comunicação e, na atualidade, a 

comunicação ocorre utilizando uma rede de múltiplos meios (televisão, internet, rádio, 

imprensa escrita etc.) interligados e permitindo um contato em tempo real e baseado 

principalmente na imagem, a formação da opinião pública é fortemente dependente desses 

meios, a ponto de ser possível afirmar, especialmente no caso brasileiro, que o espaço 

público (ou esfera pública) “começa e termina nos limites postos pela televisão” (BUCCI, 

2009, p. 400 – 402), o que não se altera com a internet, pois ela não revogou o paradigma 

da televisão, mas o expandiu150 (BUCCI, 2009, p. 424). 

Essas considerações revelam o risco de idealização da esfera pública como a 

“mais alta vontade do povo” expressa racionalmente (o que não corresponde à 

realidade)151, pois com a expansão dos meios de comunicação de massa, embora a esfera 

pública se expanda, perde-se a capacidade de diálogo (mas o espaço público exige a troca 

de ideias e que o público possa se manifestar), ocorrendo a “substituição do público pela 

massa”. Quando não há mais verdadeira opinião pública, a comunicação é deteriorada e 

dirigida por tais veículos, orientada não pela razão, mas por padrões inconscientes, como o 

                                                                                                                                                    
estatal. Todavia, a crescente intervenção estatal, desde o último quarto do século XIX, provoca um encaixe 
da esfera pública com o âmbito privado. Porém, a intervenção que se dá é de um Estado “cordinado com los 
interesses de la sociedad burguesa”, e que objetiva resolver conflitos que não podem ser resolvidos na esfera 
privada. Assim, a diferenciação entre o público e o privado se torna difícil,149 chegando-se a reduzir o âmbito 
privado propriamente à família. Com isso, a esfera pública e sua manifestação enquanto órgão estatal (o 
Parlamento) perdem algumas funções mediadoras. Assim, até mesmo os conflitos entre trabalhadores e 
empresários não precisam ser arbitrados obrigatoriamente pelo Estado, mas de forma autônoma, porém 
submetidos ao crivo dos processos democráticos da esfera pública. O que não quer dizer que as formas 
institucionais de legitimação, típicas da publicidade burguesa, perderam a sua força (HABERNAS, 2006, p. 
172 – 173, 184, 224 – 228).  
150 Embora a internet apresente grandes possibilidades de interação, ela também é centrada na imagem e na 
informação de baixa profundidade. Além disso, não obstante todos os usuários possam produzir informações, 
os grandes portais de notícias e outros atores privilegiados possuem considerável preponderância sobre os 
demais participantes da rede.  
151 Bonavides (2007b, p. 494) também salienta que a opinião pública, na sociedade de massas, deixa de ser 
“espontânea (ou livre) e racional, para ser artificial e irracional”.  
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das preferências de consumo152. Com isso, é absolutamente legítimo o questionamento 

sobre a capacidade de o público realizar julgamentos verdadeiros. Por outro lado, também 

cabe indagar se um regime democrático é possível sem que o público seja capaz de julgar, 

ou seja: “haverá democracia sem opinião pública lúcida e soberana?” (BUCCI, 2009, p. 

410 – 418).  

Habermas (2006, 17 – 24) mesmo considera que a esfera pública se encontra 

dominada pelos meios de comunicação de massa que, ocultando suas intenções, acabam 

selecionando os temas e direcionando as discussões, o comportamento das pessoas e a 

regulação da sociedade. Em segundo lugar, o autor pondera que, devido a seu grau de 

complexidade e diferenciação, não é mais possível pensar que a sociedade como um todo 

exerça influência sobre si mesma por meio do direito e do poder político. Por outro lado, 

não obstante reconheça a impossibilidade de superação do sistema econômico capitalista e 

do sistema de dominação burocrático, bem como sua influência na formação da opinião 

pública, Habermas acredita que, por meio de uma esfera pública democratizada, é possível 

conter seus abusos, promovendo-se um novo equilíbrio entre os poderes de integração 

social a partir da força da solidariedade e da ação poder comunicativo se impondo perante 

os poderes administrativo e econômico153.  

                                                 
152 Como tentativa de contrapor a influência das grandes redes de televisão sobre a esfera pública, Bucci 
(2009, p. 420 e 427) discute as experiências de televisões públicas. Ele afirma que não conseguiram se 
colocar entre o Estado e o mercado, de forma que “a esfera pública que o serviço público de comunicação iria 
proporcionar, liberta do dinheiro e do poder, é uma esfera pública que não existe”. Assim, as emissoras 
públicas podem apenas criar espaços que não se submetam à lógica dos anunciantes comerciais, o que é de 
suma importância para a democracia, porém não pode ser considerada sua salvação, pois “não há que se 
esperar, no espaço público midiático, a prevalência de modelos estritamente racionais de argumentação, com 
que sonhava, talvez, a social-democracia”. Assim, “em lugar da razão argumentativa, as sociedades 
complexas vêem surgir arenas comunicativas permeadas pela lógica do modo de produção capitalista 
combinada com a lógica do desejo, que é a lógica do inconsciente”, isto porque, a comunicação tem como 
“padrão dominante” o “espetáculo visual” das imagens eletrônicas. Ou seja, o espaço público “historicamente 
posto pela imagem ao vivo” é o “telespaço público”. E acrescenta: “o telespaço público é o espaço social 
gerado pelo padrão de comunicação que elege a imagem ao vivo como lastro da verdade”, constituindo-se na 
“condição contemporânea do espaço público”, a qual não pressupõe sujeitos racionais, e “se ordena segundo 
tensões inconscientes”, funciona “a partir das preferências de consumo do público (até quando se trata do 
espaço público político, já que as questões eleitorais tendem a se resolver segundo os critérios de consumo) e 
reveste o cidadão com a roupagem do consumidor”.  
153 Neves (2009, p. 667 – 670) pondera que “a idéia habermasiana é sobrecarregada pela noção de uma razão 
discursiva, orientada na busca do consenso”. Assim, “a concepção de Habermas afigura-se-me inapropriada 
para a auto-reflexão e para a autodescrição da reprodução das estruturas (cognitivas e normativas) e 
operações da sociedade contemporânea, caracterizada pela hetoregeneidade referente a pessoas e grupos 
(valores, expectativas, interesses e discursos diversos), mas sobretudo pela complexidade sistêmica”. Em 
contraposição, Neves apresenta uma concepção de esfera pública segundo a qual se trata de “uma área de 
tensão entre direito e política como sistemas funcionais acoplados estruturalmente pela Constituição, por um 
lado, e os demais sistemas funcionais e o mundo da vida, por outro. Nela, não há apenas divergências entre 
valores, expectativas, interesses e discursos referentes a pessoas e grupos, mas sobretudo se afirma o dissenso 
entre as exigências e pretensões que emergem dos diversos sistemas funcionais em relação aos 
procedimentos dos sistemas jurídico e político. Nesse sentido, cabe dizer que a esfera pública é a arena do 
dissenso.” 
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A concepção de esfera pública apresentada neste tópico é central na teoria da 

democracia deliberativa, porém, também é extremamente relevante para os modelos 

representativo e cosmopolita, pois a formação da opinião pública influencia decisivamente 

a escolha dos representantes e a maneira como reagem à pressão da sociedade, bem como 

as decisões políticas a serem tomadas em uma proposta democrática de caráter 

transterritorial e de governança em múltiplos níveis.  

Em síntese, a expressão “esfera pública” pode apresentar diferentes sentidos: 

(1) a esfera daquilo que é comum a todos; (2) espaço em que homens livres e iguais 

dialogam e tentam se convencer para assim resolverem seus problemas comuns; (3) esfera 

estatal; (4) esfera burguesa de formação da opinião pública, fundada pela comunicação, e 

fortemente influenciada pelos meios de comunicação de massa.  

Para efeitos da análise que desenvolveremos, ressalta-se o seguinte: (1) a 

discussão sobre a capacidade de o modelo de democracia cosmopolita suprir o déficit 

democrático das instituições representativas brasileiras passa pela verificação das 

possibilidades que este modelo traz de submeter a processos democráticos todas as 

questões que interessam a todos (esfera pública); (2) mesmo em uma perspectiva 

cosmopolita, a ideia de homens livres e iguais resolverem pelo diálogo seus problema 

comuns só faz sentido enquanto prescrição de um ideal, não como instrumento de análise 

da realidade, pois a política permanece sendo um campo de disputa entre sujeitos em 

condições desiguais – as instituições têm o papel de favorecer a igualdade entre os atores e 

a racionalização dos processos decisórios, mas não podem negar a realidade; (3) a ideia de 

Estado como sinônimo de esfera pública se encontra superada pelo contexto de 

globalização e policentrismo do poder154; (4) a discussão a propósito das ideias da 

formação da opinião pública e democracia é essencial para a avaliação do potencial do 

modelo cosmopolita, ressaltando-se, todavia que, no sentido aqui empregado, a esfera 

pública é “por natureza não institucional”, de maneira que propostas de reformas 

institucionais podem servir para aperfeiçoá-la, mas não para fundá-la ou dirigi-la155.  

 

1.4.2. Estado Moderno e Soberania  

 

Tendo esta investigação como pressuposto uma discussão sobre as limitações 

ao poder soberano do Estado impostas pela globalização e pelo policentrismo do poder (o 

                                                 
154 Cf. Tojal, 1997, p. 124, Fleiner-Gerster, 2006, p. 603 – 629, Andrade, 2010, p. 37 – 38.  
155 Cf. Bucci, 2009, 425 – 427. 
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que implica um déficit democrático das instituições representativas), é necessário fazer 

alguns apontamentos sobre o conceito de Estado Moderno e seu atributo da soberania156. 

A definição sobre o que é o Estado é objeto de intensas controvérsias157 desde a 

filosofia da Antiguidade, bem como após a consolidação histórica do que se denominou de 

“Estado Moderno”158.  

O que há de comum ao longo da história quando se trata da organização política 

estatal, em sentido amplo, é a existência de “um conjunto de partes ligadas entre si 

formando um corpo unitário”, portanto, sempre há um princípio e um centro unificador, 

sem os quais não se poderia falar em Estado159, seja em sentido amplo ou estrito 

(BOBBIO, 1999a, p. 200 – 2002).  

Porém, quando se trata do Estado, neste trabalho, designa-se uma organização 

política situada no tempo e no espaço, ou seja, que surgiu na Europa Ocidental 

(espalhando-se, depois, pelo mundo) no final da Idade Média, atrelada ao desenvolvimento 

o Capitalismo160, e que perdura até hoje, apesar dos questionamentos que seus postulados 

vêm sofrendo161. 

Mais precisamente, a afirmação do Estado Moderno, ou Estado Nacional, 

relaciona-se com a evolução histórica do princípio da territorialidade ao longo do 

Feudalismo, culminando com a “emergência da ordem internacional delineada pela “Paz 

de Westfália”, assinada em 1648, por meio da qual se encerrou a “Guerra dos Trinta 

Anos”. A partir de então, “as comunidades políticas passaram a definir-se em relação ao 

território, que se torna o âmbito da jurisdição do poder soberano do Estado”. Isso ocorre 

em virtude de “dois processos simultâneos: a separação entre o espiritual e o temporal, e a 

                                                 
156 A este respeito, Ferreira Filho (2009, p. 3) afirma que toda investição acerca do Estado “reclama uma 
preliminar metodológica” que se trata de “determinar o que se entende por Estado”.  
157 Tais controvérsias se dão, inclusive, com relação a diferentes perspectivas axiológicas que compreendem 
o Estado como fenômeno positivo (jusnaturalismo), negativo (como Santo Agostinho, que o compreende 
como um “mal necessário”, ou Marx que afirma ser um “mal não-necessário”), ou neutro (BOBBIO, 2000, p. 
120 – 124). Cf. Marx e Engels, 2005, p. 42. Para um panorama sobre as grandes correntes doutrinárias acerca 
da natureza ou essência do Estado, cf. Miranda, 2002, p. 236 – 248.  
158 De acordo com Barros (2008, p. 243), o Estado apresenta duas acepções “maiores”: “(1) o processo 
econômico-político que a sociedade civil desenvolve de si sobre si mesma e, nesse sentido, tende-se a 
confundir o Estado com a sociedade, falando-se até em sociedade estatal, para significar sociedade 
organizada em forma de Estado; e (2) o aparato político-jurídico e, mais concretamente, administrativo-
policial, que dirige coercitivamente a própria sociedade que o instituiu”.  
159 Para um panorama histórico sobre o Estado, enquanto uma espécie de sociedade política, seu 
aparecimento, sua caracterização e as sociedades políticas pré-estatais, cf. Miranda, 2002, p. 31 – 37.    
160 Cf. Stuchi, 2007, p. 187.  
161 Ferrajoli (2007, p. 2), por exemplo, afirma que o Estado moderno é uma formação político-jurídica que 
nasceu na Europa, no século XVI, passou a abranger todo o planeta, e atualmente se encontra em declínio. 
Cf. Bastos, 2000, p. 98 – 99. 
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gradativa concentração do poder na figura do monarca”162. Atribuiu-se, então, ao Estado, o 

direito exclusivo de utilizar a força dentro de seu território e em relação à sua população, 

ou seja, “o conjunto de pessoas submetidas às decisões do governo”. A concentração e a 

centralização do poder, no Estado, fez com que qualquer outra forma de poder em seu 

interior seja sempre derivada e submetida ao estatal. Inicia-se também naquele momento a 

constituição da “sociedade internacional” (AMARAL, P. 26 – 32).  

O Estado Moderno, constituído a partir da formação das comunidades 

nacionais, diferencia-se, pois, de outras formas de organização política a partir do atributo 

da soberania163, conceito que encontra seus pressupostos nas obras de Bodin164, 

considerado seu primeiro teórico165, e de Hobbes166, autores cujas ideias foram 

                                                 
162 Nesse sentido, Mouskheli (1981, p. 43) afirma que “a soberanía es una categoría esencialmente histórica, 
que es el producto, la consecuencia directa de la lucha del poder estatal con los otros tres poderes: el poder de 
la Iglesia, el poder del imperio y el pode feudal”. Assim, no plano exterior, o Estado afirmou sua 
independência frente aos outros Estados, o Império e a Igreja. E, no plano interno, o poder estatal se afirmou 
como supremo e absoluto em relação ao poder dos senhores feudais. Cf. Mouskheli, 1981, p. 43 – 49. Costa 
(2004, p. 36) explica que a formação do Estado moderno se deu na “passagem da Idade Média para a Idade 
Moderna”, em função de “fenômenos históricos bastante definidos”, os quais apresentam as seguintes 
características: “a) a concentração do poder político, antes dispersa pelos feudos, em uma autoridade central; 
b) a laicização da política – com a separação da religião em relação ao Estado; c) a monetarização da 
economia, capaz de expandir o espaço que possibilitava as trocas econômicas; d) a passagem dos 
grupamentos urbanos ao protagonismo da economia e à relativa liberdade política; e) a formação de 
fronteiras nacionais tendentes à consolidação – embora penosa e, em algumas regiões da Europa, mal 
resolvida até hoje; f) início da formação de nações que transcendem o regionalismo tradicional; g) 
centralização da administração e da jurisdição; e h) formação correlata de um corpo de funcionários 
especializados”. Cf. Costa, 2004, p. 38 – 40. 
163 De acordo com Faria (2002, p. 19), “enquanto poder de mando e comando em última instância, 
caracterizando-se pela sua unidade, pela sua individualidade, pela sua centralidade, pela sua inalienabilidade 
e pela sua incondicionalidade, a soberania está relacionada com a essência da política: a ordem, no plano 
interno; a guerra, no plano externo”. Para um panorama sobre o desenvolvimento da ideia de “soberania 
externa”, cf. Ferrajoli, 2007, p. 5 – 25. Dentre os diversos conceitos de soberania e soberano desenvolvidos 
pela teoria política, um dos mais conhecidos e influentes é o de Schmitt. Para esse autor (2006, p. 7, 11 – 14), 
“soberano é quem decide o estado de exceção”, compreendendo-se o estado de exceção como aquela situação 
em que a decisão política “liberta-se de qualquer vínculo normativo e torna-se absoluta em sentido real”. 
Portanto, tem o poder supremo aquele que pode decidir que, em dado momento, suas decisões não se 
submeteram ao direito, não encontrando limites. O soberano é aquele que “tem o monopólio da última 
decisão”, de forma que a soberania estatal deve ser definida como o “monopólio decisório”. Tal 
posicionamento passou a ser denominado de  “decisionismo jurídico”, ou seja, aquela concepção de acordo 
com a qual “a ordem jurídica, como toda ordem, repousa em uma decisão e não em uma norma”. Cf. Costa, 
2004, p. 38. 
164 De acordo com Bodin (1992, p. 1 – 13), “sovereignty is the absolute and perpetual power”. Trata-se de um 
poder perpétuo porque “it can happen that one or more people have absolute power given to them for some 
certain period of time, up the expiration of which they are no more then private subjects”, e neste caso, não 
haveria soberania. Ou seja, a soberania “is not limited either in power, or in function, or in length of time”. O 
caráter absoluto do poder soberano, também se revela no fato de que não se pode impor obrigações ou 
condições ao príncipe, sob pena de não haver de fato soberania ou poder absoluto. Portanto, o príncipe se 
submete somente às leis divinas e às leis naturais. 
165 Cf. Bonavides, 2007a, p. 35, Bonavides, 2007b, p. 115 – 119.  
166 Para uma análise da ideia de soberania em Hobbes, cf. Bobbio (1991). O autor (1991, p. 43) explica que, 
de acordo com Hobbes, o “pacto de união” tem como função “fazer passar a humanidade do estado de guerra 
para o estado de paz, instituindo o poder soberano. Esse pacto de união, por outro lado, é concebido de modo 
a caracterizar a soberania que dele deriva mediante três atributos fundamentais: a irrevogabilidade, o caráter 
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fundamentais para a justificação do absolutismo monárquico. Naquele momento histórico, 

o titular do poder soberano era o próprio rei. Com as Revoluções Liberais, a titularidade 

passou para a nação167 e, com o avançar das ideias democráticas e a universalização do 

sufrágio, para o povo. 

Pode-se compreender a soberania168 como um poder169 “supremo, reconhecido 

como o mais alto de todos dentro de uma precisa delimitação territorial”. Este poder, 

denominado de soberania, apresenta quatro características essenciais: (1) unidade, (2) 

indivisibilidade, (3) inalienabilidade e (4) imprescritibilidade. Ou seja: (1) dentro de um 

Estado só pode haver uma soberania, pois é um poder que, internamente, está acima de 

todos os outros e perante o qual nem um outro pode se opor; e, no âmbito externo, é um 

poder independente, pois pode haver outros iguais, mas não superiores; (2) aplica-se à “à 

universalidade dos fatos ocorridos no Estado”; (3) não pode ser transmitida, “pois aquele 

que a detém desaparece quando ficar sem ela”; (4) não pode apresentar “prazo certo de 

duração”, porque se isso fosse possível, “jamais seria verdadeiramente superior” 

(DALLARI, 2010, p. 70, 81 – 83). 

De uma perspectiva jurídica, como ensina Tojal (1997, p. 19 – 21), “o que 

marca o Estado moderno é o seu monismo, isto é, o fato de se concentrar no Estado todo o 

poder170, especialmente o de criar o próprio direito”, observando-se a “estatização das 

fontes do direito”.  Essa concepção se opõe ao “caráter pluralístico da sociedade medieval, 

onde o direito revela-se marcadamente como um fenômeno social no sentido de que era 

produzido pela sociedade e não pelo Estado, por seus diferentes segmentos”. A afirmação 

da “onipotência do legislador” estatal encontra um primeiro momento de caráter 

absolutista, quando se elimina os poderes intermediários e se concentra no Estado poderes 

ilimitados de legislar, e um segundo momento de caráter liberal, quando se busca a 

                                                                                                                                                    
absoluto, a indivisibilidade. O poder estatal não é verdadeiramente soberano e, portanto, não serve à 
finalidade para a qual foi instituído se não for irrevogável, absoluto e indivisível”. E acrescenta: “pacto de 
união é: a) um pacto de submissão estipulado entre os indivíduos, e não entre o povo e o soberano; b) 
consiste em atribuir a um terceiro, situado acima das partes, o poder que cada um tem em estado de natureza; 
c) o terceiro ao qual esse poder é atribuído, como todas as três definições acima o sublinham, é uma única 
pessoa”. Considerações importantes sobre o problema da soberania também podem ser encontradas em um 
autor que exerceu grande influência sobre Bobbio: Gramsci, 2004, p. 221 – 222.  
167 Cf. Mouskheli, 1981, p. 50 – 51.  
168 Para uma discussão mais abrangente sobre a soberania, cf. Bonavides, 2007b, p. 132 – 144, Miranda, 
2002, p. 314 – 335.  
169 O poder do Estado é, simultaneamente, político e jurídico (DALLARI, 2010, p. 108 – 115). No mesmo 
sentido, Heller (2002, p. 309) ensina que “el poder del Estado es, pues, siempre legal, es decir, poder político 
juridicamente organizado”. 
170 Cf. Heller, 2002, p. 301.   
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“proteção do indivíduo contra o arbítrio do próprio Poder Legislativo”, por meio de 

instituições como a separação de poderes e a representação política.  

Pondera-se que a ideia de soberania ilimitada encontrou, primeiramente, sua 

superação da perspectiva interna, com o constitucionalismo e a afirmação dos direitos 

fundamentais, os quais não podem ser violados nem mesmo pelo Estado e não podem ser 

afastados sequer pelo poder constituinte171. Posteriormente, o mesmo ocorreu de uma 

perspectiva externa, sobretudo a partir da Carta e da Declaração de Direitos Humanos das 

Nações Unidas.  

Além da soberania, outros três elementos caracterizam o Estado: o território 

(que delimita o espaço em que incide a soberania), o povo (conjunto de pessoas que se 

submetem à soberania e, de acordo com as teorias democráticas, de onde ela se origina), e 

os fins172. A partir dessas características, Dallari (2010, p. 119) define Estado173 como “a 

ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em 

determinado território”, entendendo que tal conceito contempla “todos os elementos que 

                                                 
171 De acordo com FERRAJOLI (2007, p. 27 – 33), a partir da Revolução Francesa, a soberania passou a ser 
progressivamente limitada. Isso se deveu à construção, na Europa, da metade do século XIX à metade do 
século XX, do “Estado de Direito e da Democracia (fim do absolutismo, nascimento do Estado Liberal, 
Declarações de Direitos, Constituições, divisão dos poderes etc.)”. Com isso, o poder do Estado passou a ser 
limitado pelo direito, inclusive o legislador se submeteu à Constituição. Por outro lado, no plano externo, 
aprofunda-se o estado de natureza, pois em suas relações externas, os Estados não se subordinam a limites 
jurídicos, de maneira que a própria “universalidade” dos direitos humanos é relativizada, porque, 
reconhecendo-se o Estado como única fonte do direito, os direitos humanos só valem para seus cidadãos, e 
não há “garantias supra-estatais de direito internacional contra as violações impunes de tais direitos, 
cometidas pelos próprios Estados”, não se admitindo que os Estados se submetessem ao direito e a 
instituições internacionais. O paradigma da soberania externa atinge seu ápice e sua falência com as duas 
Guerras Mundiais, sendo seu fim decretado, no plano internacional, pela carta da ONU, de 26 de junho de 
1945 e pela Declaração universal dos Direitos do Homem, de 1948. Isto porque, “esses dois documentos 
transformam, ao menos no plano normativo, a ordem jurídica do mundo, levando-o do estado de natureza ao 
estado civil”. A soberania passa a se subordinar, juridicamente, ao “imperativo da paz e à tutela dos direitos 
humanos”. Assim, de acordo com Ferrajoli (2007, p. 40), após a edição da Carta da ONU e da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, forma-se um “verdadeiro ordenamento jurídico supra-estatal”. Cf. 
Bonavides, 2007b, p. 133.  
172 De acordo com Dallari (2010, p. 108) “o Estado, como sociedade política, tem um fim geral, constituindo-
se em meio para que os indivíduos e as demais sociedades possam atingir seus respectivos fins particulares”, 
de maneira que se pode concluir que o “fim do Estado é o bem comum, entendido este como conceituou o 
Papa João XXIII, ou seja, o conjunto de todas as condições de vida social que consintam e favoreçam o 
desenvolvimento integral da personalidade humana”. Considera-se, ainda, que a concepção de bem comum 
varia “para cada Estado, em função das particularidades de cada povo”. Cf. Fleiner-Gerster, 2006, p. 74. 
Adverte-se que existem muitas maneiras de se conceituar bem comum (Lopes, 2003, p. 93 – 97) e 
controvérsias sobre a própria possibilidade de ser definido. Por exemplo, de acordo com Schumpeter (1961, 
p. 306 – 308) não há como determinar de maneira racional e inequívoca o que é o bem comum, pois “para 
diferentes indivíduos e grupos, o bem comum provavelmente significará coisas muito diversas”, o que 
também inviabilizaria a existência de uma “vontade geral”, fundamento da doutrina clássica da democracia. 
No mesmo sentido, cf. Kelsen, 2000, p. 140 – 142.      
173 Para uma explicação mais detalhada sobre o conceito de Estado e seus elementos, cf. Dallari, 2010, p. 116 
– 120, Fleiner-Gerster, 2006, p. 179 – 233.  
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compõe o Estado, e só esses elementos”, abrangendo a noção de poder (soberania), de 

politicidade (finalidade do bem comum), e sua expressão jurídica.  

Já, de acordo com Bobbio (1999c, 178 – 180), o que fundamentalmente 

caracteriza o Estado é seu “poder coercitivo, que exige o monopólio da força física”. 

Assim, “no mundo dos Estados, a única lei reconhecida é a lei do mais forte, porque o 

Estado ou é a maior concentração de força existente num determinado território ou não é 

Estado”174. 

Adota-se a compreensão de que o Estado, em geral, caracteriza-se pelo seu 

meio peculiar de agir, qual seja, a coação física, detendo o monopólio de seu uso legítimo. 

Todavia, para que esse uso seja legítimo, é preciso estar conforme o direito e estar a 

serviço da realização de determinados fins, os quais podem ser racionalmente definidos e 

compreendidos175, mas não como um a priori teórico e dogmático, e sim como um produto 

do desenvolvimento histórico.  

Registre-se, por fim, que as principais características da forma de poder político 

estatal são a concentração e a centralização. E é para essa forma de organização do poder 

político que foi pensada a democracia representativa, do que decorre seu déficit 

democrático em um contexto de policentrismo do poder. 

 

1.4.3. Policentrismo do Poder 
 

Entende-se por policentrismo do poder, o contexto político em que o Estado 

nacional continua a ser um ator fundamental, mas deixa de ser o único centro político 

decisório, pois a decisão última não pertence mais a ele, passa a ser condicionada e 

compartilhada com outros atores internacionais, regionais e locais. Desta maneira, como o 

poder se encontra desconcentrado, descentralizado e fragmentado entre vários atores, as 

decisões se dão a partir da formação de redes globais que escapam ao controle estatal. Ou 

                                                 
174 Segundo Bobbio, não é possível definir a política e, portanto, o Estado, a partir de seus fins. Tal 
concepção foi consagrada a partir do pensamento de Weber. De acordo com este autor, (1999, p. 525), como 
o Estado apresenta inúmeros fins, ele só pode ser definido por seu meio peculiar de agir, o qual o distingue de 
todos os outros agrupamentos políticos (“o uso da coação física”): trata-se de “comunidade humana que, 
dentro de determinado território – este, o ‘território’, faz parte da qualidade característica – reclama para si 
(com êxito) o monopólio da coação física legítima”.   
175 A propósito, Lopes (2003, p. 94) afirma que “grupos diferentes têm fins diferentes, e por isso é preciso 
estabelecer as regras de sua respectiva convivência. Mas um fim comum existe e constitui um grupo e para 
aquele grupo é um bem comum”. A filosofia política moderna e do Estado moderno tem como base “o 
reconhecimento” de que “os seres humanos são plurais, têm fins diferentes, podem se unir para esses fins 
diferentes, podem constituir grupos de interesse legitimamente diferentes, mas têm alguma coisa 
absolutamente essencial, dizem os modernos – a paz, que precisa ser mantida para que cada um viva. Nesse 
sentido a paz e a segurança são o bem comum por excelência do Estado moderno”.  
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seja: o Estado não detém a exclusividade da tomada e concretização das decisões que 

afetam à coletividade. Adota-se, pois, uma concepção política de policentrismo, a qual, 

todavia, tem sua repercussão jurídica, manifestada no pluralismo jurídico, na pluralidade 

das fontes do direito176. 

 

1.4.4. Democracia Cosmopolita  
 

O modelo de democracia cosmopolita, reconhecendo o contexto do 

policentrismo do poder, propõe a resolução dos problemas de governança global, 

especialmente o déficit de legitimidade das instituições democráticas, por meio da 

formação de uma rede de agências e Estados democráticos, tendo em vista uma governança 

democrática de múltiplos níveis, a partir de uma concepção cosmopolita de cidadania. 

Ressalta-se, novamente, que existem diferentes propostas de democracia cosmopolita, 

todavia, optou-se por analisar o modelo desenvolvido por David Held, Anthony McGrew e 

Daniele Archibugi177.   

 
1.5. Panorama Geral sobre a Democracia 
 

Nesta última parte do Capítulo 1, apresentaremos um panorama geral sobre o 

campo temático desta investigação: a democracia. Inicialmente, teceremos algumas 

considerações sobre os valores e os princípios que permitem caracterizar um regime 

político como democrático, o que servirá de parâmetro para compreender o déficit das 

instituições representativas decorrente da globalização e do policentrismo político, bem 

como para avaliar o potencial de o projeto de democracia cosmopolita supri-lo. Em 

seguida, apresentaremos uma caracterização do paradigma democrático ainda vigente, qual 

seja, a democracia representativa de base territorial, a fim de poder confrontá-lo 

adequadamente com o modelo cosmopolita. Em terceiro lugar, trataremos dos limites à 

concretização dos valores democráticos que acompanham o paradigma representativo 

desde seus primórdios, para que se possa ter a devida clareza sobre o que de fato a 

globalização e o policentrismo político trazem de novo em termos de déficit democrático. 

Este tópico será concluído com uma breve (e meramente exemplificativa) apresentação de 

modelos teóricos (e experiências concretas) que são propostos como alternativas (ou 

complementos) ao modelo representativo, exclusivamente com o objetivo de justificar a 

                                                 
176 Este assunto será desenvolvido no Capítulo 2. Cf. Macdonald, 2010, p. 114.  
177 Este assunto será desenvolvido no Capítulo 3. 
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escolha da análise sobre o projeto de democracia cosmopolita, na forma em que foi 

desenvolvido por David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi, ao invés de um dos 

outros modelos democráticos contemporâneos. 

 

1.5.1. Valores e Princípios que Caracterizam um Regime Político como uma 
Democracia 
 

Pretendemos, neste tópico, delimitar o conceito de democracia enquanto um 

processo histórico de legitimação do poder político, por meio da análise sobre os valores e 

princípios que caracterizam um regime político como democrático, sem a pretensão de 

estabelecer uma ideia fechada, mas somente de traçar as características que o diferenciam 

de outros regimes. 

O problema da legitimidade do poder está relacionado, essencialmente, com as 

razões que fundamentam o poder de alguém mandar, e que levam outrem a obedecer. 

Colocada a questão nos termos do Estado Moderno, indaga-se, por um lado, o que justifica 

que o Estado possa impor suas decisões ao povo, inclusive, no limite, valendo-se da 

violência física; e por outro lado, por quais motivos o povo deve se submeter a elas ao 

invés de se insurgir178. Ressalta-se que, quando se fala em razões, motivos ou justificativas, 

estamos nos referindo a fundamentos racionais, não se incluindo o recurso à força, ou seja, 

o argumento segundo o qual o povo deve cumprir as ordens do Estado porque se não o 

fizer espontaneamente, será forçado (violentamente) a fazê-lo, ou então punido. Tem-se, 

assim, que o povo é obrigado a obedecer somente ao poder legítimo179. Mas o que define 

um poder como legítimo? Diversas discussões foram desenvolvidas a propósito deste tema 

e não serão reproduzidas aqui180. Adota-se, tão somente, como pressuposto dogmático para 

o desenvolvimento das discussões seguintes, que, atualmente, só é legítimo o poder 

fundado na democracia181 e que atua pela concretização dos direitos humanos182. 

                                                 
178 Nesse sentido, Höffe (2005, p. 39) explica que sob o problema da legitimação democrática existem duas 
questões fundamentais: “por que, entre os seres humanos, é lícito interferir na liberdade? Por que a coerção 
pode ser legítima?”  
179 Cf. Bobbio, 2001, p. 88 – 91. A propósito, Fleiner-Gerster (2006, p. 82; 87) afirma que a dominação 
exercida pelo Estado “só se legitima quando é exercida no interesse do bem comum e é administrada de 
modo racional”. E acrescenta: a verificação da justiça da dominação estatal se dá por meio do 
“reconhecimento da população que vive no Estado em questão”.     
180 A abordagem mais clássica é aquela desenvolvida por Max Weber. De acordo com o autor (2006, p. 61), 
existiram três fundamentos para a legitimidade ao longo da história: o poder tradicional, decorrente dos 
costumes sacralizados e do hábito dos homens em respeitá-los; o poder carismático, baseado no 
reconhecimento de qualidades extraordinárias do indivíduo que dirige o Estado; e o poder racional-legal. Cf. 
Faria, 1976, 1982, BEETHAM, 1991, BONAVIDES, 2007b, p. 120 – 131., COMPARATO, 2006.  
181 A ideia de autogoverno, a partir de uma perspectiva prescritiva (ou axiológica), tem sua superioridade 
justificada em face da autocracia com base no argumento ético segundo o qual, sendo o homem um ser livre, 
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A forma institucional assumida pela moderna democracia é radicalmente 

diferente da democracia da Grécia antiga183, e provavelmente é bastante distinta das que 

poderá assumir no futuro. 

A moderna democracia teve seus ideais construídos no século XVIII, 

transpostos para a prática a partir das Revoluções Inglesa, Americana e Francesa, e seus 

sistemas políticos se desenvolveram do século XIX até a primeira metade do século XX. 

Ela decorre de circunstâncias históricas específicas: “a afirmação dos princípios 

democráticos era o caminho para o enfraquecimento do absolutismo dos monarcas e para a 

ascensão política da burguesia”, bem como para a afirmação dos direitos naturais do 

homem. Assumiu a forma indireta, fundada na teoria da representação política184, pois se 

acreditava que a proteção jurídica dos direitos humanos e a participação (indireta) do povo 

no governo seriam eficazes para limitar o poder do Estado e “resguardar a liberdade e a 

igualdade”, tal como concebidos na época. Essa ideia de democracia tem em comum com a 

da Grécia antiga somente a “noção de governo do povo”185 (autogoverno), variando até a 

própria concepção de povo ao qual se atribui o poder de governar e o que se entende sobre 

a prática de se governar (DALLARI, 2010, p. 145 – 151). 

                                                                                                                                                    
ele deve estabelecer as leis às quais terá que obedecer. Desta maneira, o desenvolvimento da democracia ao 
longo da história tem coincidido com a “progressiva extensão dos direitos políticos, isto é, do direito de 
participar, ao menos com a eleição de representantes, da formação da vontade coletiva”. Além disso, há 
outros dois tipos de argumento em favor da superioridade da democracia: um político, segundo o qual como 
“quem detém o poder tende a abusar dele”, a democracia é dos modos de limitá-lo; e um utilitarista, de 
acordo com o qual, como ninguém é melhor do que os próprios interessados para interpretar os interesses da 
coletividade, a ela deve ser atribuído o poder de tomar as decisões que lhe digam respeito (BOBBIO, 2001, p. 
145 – 146). Cf. Bovero, 2002, p. 15 – 17, Höffe (2005, p. 20), Kelsen, 1934, p. 30. Dahl (1998, p. 45 – 61) 
apresenta dez razões para defender a democracia como a melhor forma de governo de um Estado: 
“democracy helps to prevent government by cruel and vicious autocrats”; “democracy guarantees its citizens 
a number of fundamental rights that nondemocratic systems do not, and cannot, grant”; “democracy insures 
its citizens a broader range of personal freedom than any feasible alternative to it”; “democracy helps people 
o protect their own fundamental interests”; “only a democratic government can provide a maximum 
opportunity for persons to exercise the freedom of self-determination – that is, to live under laws of their own 
choosing”; “only a democratic government can provide a maximum opportunity for exercising moral 
responsibility”; “democracy fosters human development more fully than any feasible alternative”; “only a 
democratic government can foster a relatively high degree of political equality”; “modern representative 
democracies do not fight wars with one another”; “countries with democratic governments tend do be more 
prosperous than countries with nondemocratic governments”.    
182 Nesse sentido, Habermas (1997a, p. 133) afirma que “os direitos humanos e o princípio da soberania do 
povo formam as idéias em cuja luz ainda é possível justificar o direito moderno”.   
183 Sobre a democracia na Grécia antiga, cf. Bonavides, 2007b, p. 288 – 292. Tratava-se de uma democracia 
direta, possibilitada pela base social do trabalho escravo, pelo diminuto número de cidadãos (e também de 
problemas a resolverem, se comparados com os da atualidade), e fundada nos princípios da isonomia, da 
isotimia e da isegoria.  
184 Cf. Kelsen, 1934, p. 47, Bonavides, 2007b, p. 293 – 301.    
185 Kelsen (2000, p. 140) assinala que “o significado original do termo ‘democracia’, cunhado pela teoria 
política da Grécia antiga, era o de ‘governo do povo’ (demos = povo, kratein = governo). A essência do 
fenômeno político designado pelo termo era a participação dos governados no governo, o princípio de 
liberdade no sentido de autodeterminação política; e foi com esse significado que o termo foi adotado pela 
teoria política da civilização ocidental”. Cf. Dallari, 2010, p. 145.   
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É, portanto, desta noção que se parte para se delinear o que vem a ser a 

democracia; desde a Antiguidade Clássica até os dias de hoje, quando se pensa em 

democracia pretende-se designar um regime político em que, de uma forma ou de outra, o 

povo exerce o poder186 (BOBBIO, 2001, p. 135 – 136). Para tanto, são necessários 

instrumentos e regras que permitam a autonomia do povo, ou seja: sua participação nos 

processos decisórios que o afetem de forma relevante, seja por meio direito ou de 

representantes que deverão prestar contas e se responsabilizar perante os representados 

(HELD, 2006, p. 261, 271). Portanto, o exercício do poder sobre o povo, em um regime 

democrático, deve ser autorizado pelo próprio povo187 (NANZ e STEFFEK, 2007, p. 192). 

Todavia, é fundamental precisar, quem, de fato, são os sujeitos que têm o 

direito de participar, ou quem é o povo188. Como afirma Müller (2010, p. 47), o povo 

corresponde à “totalidade dos atingidos pelas normas”, de maneira que “tudo o que se 

afasta disso necessita de especial fundamentação”189. No contexto da globalização, porém, 

não se pode pensar o povo tão somente como conjunto dos nacionais, mas a partir da 

perspectiva de atores de uma democracia mundial (MÜLLER, 2010, p. 63). 

Em segundo lugar, “desde a Antiguidade, a democracia foi contraposta a outros 

regimes a partir do princípio da igualdade” (o que varia ao longo da história é o que se 

                                                 
186 Ou seja, como explica Bovero (2002, p.40), “um regime político pode ser definido como democracia – 
qualquer que seja a forma específica – quando todos os sujeitos aos quais são dirigidas as decisões coletivas 
(leis e providências políticas) têm o direito-poder de participar, cada qual com igual peso em relação ao 
outro, do processo que conduz à determinação e à assunção daquelas decisões. De acordo com o autor (2002, 
p.28), na pureza ideal do conceito de democracia, “cada indivíduo deve poder reconhecer como própria a 
vontade geral, uma vez que contribui como cidadão para a sua formação”. Para tanto, são fundamentais as 
ideias de isonomia (igualdade, equiparação ou equidistância de todos os membros da comunidade em relação 
ao centro onde reside o poder) e isegoria (liberdade de palavra, enquanto igual direito de todos de falarem e 
de serem ouvidos nas assembleias dos cidadãos) (BOVERO, 2002, P. 17 – 19). Para uma análise abrangente 
do conceito de democracia enquanto tipo ideal cf. Bovero, 2002, p. 15 – 34. Sobre os “adjetivos da 
democracia” ou suas “variantes institucionais”, cf. Bovero, 2002, p. 35 – 51. Ver também Urbinati, 2010, p. 
94.  
187 Nesse sentido, Höffe (2005, p. 41) explica que “no caso da democracia, é modificada a proveniência da 
coerção, ou seja, ela não mais provém de uma autoridade (alheia), mas dos indivíduos afetados pela coerção. 
Além disso, transforma-se também o objetivo; a coerção não mais serve aos detentores do poder coercitivo, 
aos donos do poder, mas aos próprios cidadãos”. Ou seja: “o poder coercitivo mostra-se, então, legítimo, 
quando está a serviço da coletividade”.  
188 Isso porque, como adverte Müller (2010, p. 67), ao longo da história, “o termo ‘povo’ não se reveste de 
traços inocentes, neutros, objetivos, mas decididamente seletivos”. Este povo pode ser considerado de muitas 
maneiras: por um lado, como o povo ativo, enquanto a totalidade dos eleitores, ou “instância global de 
atribuição de legitimidade”, ou ainda como o “destinatário de prestações civilizatórias do Estado”, conceito 
mediante o qual se questiona a forma como “a totalidade dos atingidos são tratados por tais decisões e seu 
modo de implementação”; por outro lado, existe a concepção de povo como “ícone”, a qual limita seu papel a 
uma legitimidade simbólica das decisões dos governantes (MÜLLER, 2010, p. 45 – 61). Cf. Müller, 2005, p. 
1.  
189 Müller (2005, p. 9) ressalta que “a democracia é a forma estatal da inclusão”, pois “justifica-se a partir do 
povo, deve servir ao povo ativo, ao povo enquanto instância de atribuição e ao povo-destinatário, quer dizer, 
aos titulares dos direitos eleitorais, acrescidos de todos os cidadãos, acrescidos de todas as pessoas no âmbito 
do seu ordenamento constitucional”. 
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entende por povo, a quem se atribui a qualidade de cidadão e a condição de “iguais”)190 

(BOBBIO, 2007, p. 235).  

Em terceiro lugar, os regimes democráticos costumam se opor em relação aos 

autocráticos com fundamento na distinção entre um poder que “ascende debaixo para o 

alto” (democracia), ou que “descende do alto para baixo” (autocracia); ou seja, na 

democracia, o poder não flui do alto da pirâmide (rei, Deus) para a base (povo), mas sim é 

o poder do povo que legitima os governantes. A democracia é, portanto, o regime político 

do poder ascendente191 (BOBBIO, 2001, p. 52). 

Em quarto lugar, a democracia é o “governo do poder visível, ou seja, do poder 

que se exerce ou deveria exercer publicamente”, e “sob o controle da opinião pública”. 

Nisto, mais uma vez, a democracia se opõe à autocracia, pois, nesta última forma de 

governo, o “sumo poder é exercido de modo a ser subtraído o mais possível do súdito”, 

porque quanto mais invisível, maior é o poder192 . 

Em quinto lugar, no governo democrático, por meio de suas regras, os conflitos 

entre indivíduos e grupos sociais, que são inevitáveis, devem ser solucionados de forma 

pacífica, sem recurso à violência193 (BOBBIO, 2007, p. 239). 

Em sexto lugar, concebendo-se a democracia enquanto fórmula política194, ou 

seja, enquanto o regime por meio do qual se busca a mais ampla participação do povo na 

                                                 
190 Cf. Höffe, 2005, p. 125. Bobbio (2001, p. 157) explica que “além da democracia em sentido formal, existe 
seu conceito substancial, que tem na igualdade o valor por meio do qual se distingue um regime democrático 
de um não democrático”.  José Afonso da Silva (2001, p. 135 – 136) afirma que “igualdade e liberdade, 
também, não são princípios, mas valores democráticos, no sentido de que a democracia constitui instrumento 
de sua realização no plano prático. A igualdade é o valor fundante da democracia, não a igualdade formal, 
mas a substancial”. 
191 Nesse sentido, Bovero (2002, p. 57) compreende o “jogo democrático” como o “sistema de ações que se 
compõe em um processo decisório ascendente”. Por este motivo, Bobbio (1983, p. 64) afirma que a 
“democracia é subversiva. E é subversiva no sentido mais radical da palavra porque, onde chega, subverte a 
concepção tradicional de poder – tão tradicional que chega a ser considerada natural - , segundo a qual o 
poder – político ou econômico, paterno ou sacerdotal – desce do alto para baixo”. 
192 Cf. Bobbio, 1999b, p. 204, 1999c, p. 208, 2002, p. 105 – 106, 2001, p. 30. Bobbio (2006, p. 42) acentua 
que “a exigência de publicidade dos atos de governo é importante não apenas, como se costuma dizer, para 
permitir ao cidadão conhecer os atos de quem detém o poder e assim controlá-los, mas também porque a 
publicidade é por si mesma uma forma de controle, um expediente que permite distinguir o que é lícito do 
que não é”. Além disso, o autor (2006, p. 102) afirma que a teoria democrática se desenvolveu juntamente 
com o tema da descentralização do poder político, inspirada no ideal segundo o qual “o poder é tanto mais 
visível quanto mais próximo está”.       
193 Cf. Fleiner-Gerster, 2006, p. 437.  
194 Kelsen (2000, p. 142 – 145) acentua a ideia de democracia enquanto forma de governo (em oposição ao 
conteúdo criado pelas decisões tomadas pelo governo), ou seja, como o processo por meio do qual o povo se 
governa (governo do povo), não admitindo que tal concepção possa ser substituída pela de governo para o 
povo, ou seja, aquela em que o povo não precisa participar efetivamente do governo, bastando que alguém 
governe no seu interesse. Diante disso, o autor critica as tentativas de depreciar a democracia enquanto 
forma, sob os argumentos de ser “formalista” e pregando a valorização do “conteúdo”, pois isto impediria o 
avanço da democracia e facilitaria o da autocracia. Já Höffe (2005, p. 133) destaca que “a democracia é mais 
que apenas uma forma de poder. Conforme seu conceito existencial, ela também é uma forma de vida ou 
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tomada de decisões coletivas, ela depende dos direitos consolidados pelo Estado Liberal. 

Isto porque, a participação política só é verdadeira quando é livre (em caso contrário, não 

passa de ficção) e, para ser livre, é necessário que o povo tenha protegidas as liberdades de 

opinião, expressão, acesso à informação, reunião, associação etc., todos direitos 

fundamentais típicos do liberalismo. Por outro lado, o método democrático é necessário 

para a proteção dos direitos humanos (BOBBIO, 1990, p. 42 – 44) e, mais, as instituições 

democráticas devem servir à concretização desses direitos em todas as suas dimensões195. 

Por fim, acentua-se que a democracia não é um conceito abstrato e estático, mas 

sim histórico e dinâmico, ou seja, partindo do princípio segundo o qual “o poder repousa 

no povo”, revela-se como “um processo de afirmação do povo e de garantia dos direitos 

fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história”, de maneira que a 

democracia “nunca se realiza inteiramente, pois como qualquer vetor que aponta a valores, 

a cada nova conquista feita, abrem-se outras perspectivas, descortinam-se novos horizontes 

ao aperfeiçoamento humano, a serem atingidos” (JOSÉ AFONSO DA SILVA, 2001, p. 

129 – 133; 136). Portanto, o argumento segundo o qual a democracia não passa de um 

ideal utópico que nunca se atingirá, que leva a muitas teorias autoritárias,196 não se 

sustenta. Trata-se de um erro decorrente de uma visão da democracia como um ideal, 

quando na verdade deve ser compreendida como um processo histórico em permanente 

construção.197 A democracia representa, pois, a incessante busca pela emancipação humana 

                                                                                                                                                    
prática social na qual, ao contrário da democracia meramente formal, o importante é a execução real, ou seja, 
que todos os cidadãos defendam seus direitos políticos e sociais e tomem parte nas decisões acerca de sua 
ampliação”. No mesmo sentido, Urbinati (2010, p. 93) afirma que “democracy is not simply a system of 
decision-making procedures and a set of rules of the game thanks to which disagreement cant be resolved 
without calling info question the existing political order; it is also a form of political activity by the citizens 
that is primed to have an impact on people’s minds, behavior, feeling, and language, even if when it does not 
result in a good decision”.  
195 Nesse sentido, Höffe (2005, p. 121) ressalta que a “democracia fundamental” “limita a margem 
deliberativa de todo poder estatal, inclusive a de uma maioria democrática. Não concedidos pelo Estado, 
apenas por ele garantidos, os direitos humanos não admitem decisões majoritárias, somente uma asseguração 
reflexiva e um consentimento”.  
196 Tal argumento encontra respaldo em frases célebres como as de Rousseau (“se houvesse um povo de 
deuses, esse povo se governaria democraticamente”) e de Duverger (“nunca se viu e nunca se verá um povo 
governanar-se por si mesmo”). Por outro lado Lord Russel responde: “quando ouço falar que um povo não 
está bastante preparado para a democracia, pergunto se haverá algum homem bastante preparado para ser 
déspota”. Cf. Bonavides, 2007b, p. 285 – 286.  
197 Boaventura de Souza Santos (2002, p. 73) destaca que é preciso “levar a sério a aspiração democrática, 
recusando-se aceitar, como democráticas, práticas que são a caricatura da democracia e, sobretudo, recusando 
aceitar como fatalidade a baixa intensidade democrática a que o modelo hegemônico sujeitou a participação 
dos cidadãos na vida política”.  
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frente a toda e qualquer forma de opressão, seja ela política (estatal), ideológica ou 

econômica198. 

Ao lado da democracia, coloca-se o princípio republicano, como exigência de 

legitimidade de qualquer regime político, seja na esfera nacional ou na internacional. O 

princípio Republicano implica uma radical “distinção entre o interesse próprio de cada um 

em particular e o bem comum de todos, com a exigência de que esse se sobreponha 

àquele”; o reconhecimento da igualdade de todos, de maneira que diferenças biológicas e 

culturais sejam legitimamente respeitadas, porém não deve existir qualquer forma de 

privilégio; respeito pelos direitos humanos; total publicidade e transparência dos atos 

oficiais; o impedimento à apropriação ou ao controle particular de bens e serviços que, pela 

sua natureza, são comuns a todos os integrantes do corpo social.”199 Além disso, o 

princípio republicano requer, permanentemente, o combate às desigualdades sociais, o 

aperfeiçoamento ético da comunidade200 e a otimização da vida em sociedade sob a 

orientação de três objetivos fundamentais: “o crescimento econômico sustentável, a 

equalização das condições básicas de vida para todos e a participação efetiva do povo nas 

grandes decisões políticas” (COMPARATO, 2006, p. 615 – 622). 

A partir do que foi exposto acima, pode-se, sinteticamente, apresentar os 

seguintes princípios e valores essenciais para o conceito de democracia enquanto forma de 

legitimação do poder: (1) refere-se ao “governo do povo” e tem como horizonte o 

autogoverno, sendo um regime político em que, de uma forma ou de outra, o povo exerce o 

poder, assegurando-se que todos os afetados possam participar de alguma maneira da 

tomada de decisões; (2) diferencia-se da autocracia por se tratar de uma forma de poder 

ascendente; (3) trata-se do governo do “poder visível”; (4) todos os cidadãos são 

considerados iguais; (5) por meio dela, os conflitos são resolvidos de forma pacífica 

(havendo violência, não se pode mais falar em democracia); (6) as garantias dos direitos 

liberais são fundamentais para o verdadeiro exercício da democracia; (7) o método 

                                                 
198 Nesse sentido, Müller (2005, p. 1 – 2) afirma que “uma democracia legitima-se a partir do modo pelo qual 
ela trata as pessoas que vivem em seu território”, o que “se aproxima, finalmente, da idéia central de 
democracia: autocodificação, no direito positivo, ou seja, elaboração das leis por todos os afetados pelo 
código normativo”.  Diante dessa conceituação, o autor pondera que “aqueles que não consideram o 
problema da exclusão social, usam a expressão ‘povo’ de forma meramente icônica; eles não são democratas, 
não participam do discurso democrático”.  
199 Entre esses bens e serviços podem ser citados: o genoma humano, os recursos naturais não renováveis, o 
conhecimento científico e tecnológico, ligado à preservação da vida ou da saúde humana, reservas florestais 
ou terras agrícolas, os meios de comunicação de massa, e os serviços destinados a satisfazer as necessidades 
fundamentais de todos (COMPARATO, 2006, p. 626 – 635). 
200 Nesse sentido, Höffe (2005, p. 38) afirma que “para que instituições democráticas surjam e tenham 
continuidade, faz-se necessário um grande número de virtudes cívicas”. 
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democrático é necessário para a concretização dos direitos humanos; (8) é um conceito 

histórico e dinâmico; (9) o princípio republicano é essencialmente ligado à democracia. 

A análise sobre a capacidade de a proposta de democracia cosmopolita suprir o 

déficit democrático das instituições representativas brasileiras terá como critérios 

fundamentais os elementos anteriormente apontados, ou seja, o potencial de sua proposta 

institucional promover o autogoverno, o poder ascendente e visível etc., ressaltando-se, 

novamente, que a democracia é um processo histórico, em permanente construção.  

 
1.5.2. O Paradigma Democrático Vigente: a Democracia Representativa de Base 
Territorial  
 

A doutrina tradicional e predominante entende que, nos complexos e grandes 

Estados contemporâneos, com exceção de situações esporádicas (quando se realiza um 

referendo ou plebiscito, por exemplo), a forma por meio da qual se institucionaliza a 

democracia é a representação política, ou seja, modernamente, a eleição de representantes 

é o método democrático201.   

Desta maneira, antes de tratar do déficit democrático das instituições 

representativas e de se analisar a capacidade de a proposta de democracia cosmopolita 

compensá-lo, é preciso apresentar como se caracterizam as instituições representativas202. 

Diante das inúmeras abordagens possíveis sobre o tema e da impossibilidade (e 

desnecessidade) de se fazer um estudo acerca de várias delas, optamos por tomar como 

referência a discussão feita sobre as instituições representativas a partir da ideia de 

“poliarquia”, desenvolvida por Robert Dahl203, e pelos critérios para se medir a qualidade 

da democracia desenvolvidos por Diamond e Morlino. 

                                                 
201 Por exemplo, essa compreensão está presente em autores com visões tão diferentes como Ferreira Filho 
(2010, p. 48 – 53) e Dallari (2010, p. 152 – 168). José Afonso da Silva (2001, p. 140), anote-se, um defensor 
da ampliação das formas de participação direta, define democracia indireta ou representativa como “aquela 
na qual o povo, fonte primária do poder, não podendo dirigir os negócios do Estado diretamente, em face da 
extensão territorial, da densidade demográfica e da complexidade dos problemas sociais, outorga as funções 
de governo aos seus representantes, que elege periodicamente”. 
202 Para um estudo aprofundado sobre a representação política, Cf. Campilongo, 1987. Tratei do tema da 
democracia representativa e de propostas para seu aperfeiçoamento, especialmente com relação ao 
Parlamento, em minha dissertação de mestrado. Cf. Gaspardo, 2009.  
203 A propósito, Limongi (1997, p. 11) afirma que “sem risco de exagero, é possível afirmar que Dhal 
contribuiu decisivamente para definir os contornos do que hoje se entende por democracia. Isso porque, entre 
outras razões, sua reflexão teórica não perde de vista o que se passa no mundo político habitado pelos 
cidadãos modernos. Por considerar as democracias efetivamente existentes pobres aproximações do ideal 
democrático, Dhal sugeriu que estas fossem chamadas de poliarquia.”  
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Dhal (1997, p. 41; 189), considerando que os regimes democráticos existentes 

estão muito distantes do ideal de democracia,204 denomina de poliarquia aqueles em que 

existe competição política e em que “as oportunidades de contestação pública estão 

disponíveis à maioria da população”, em oposição aos regimes em que há uma 

“hegemonia” política.  

Explicando de outra maneira, uma forma de governo pode ser considerada 

democrática quando todos os membros de uma associação possam participar de forma 

igualitária das decisões dessa associação sobre suas políticas. Para tanto, cinco condições 

precisam ser atendidas: (1) “efetiva participação”, ou seja: todos os membros da sociedade 

devem ter igual e efetiva oportunidade de manifestar suas opiniões antes que uma política 

seja adotada, isto porque, se alguns membros tiverem melhores oportunidades do que 

outros para se expressarem, as escolhas políticas tendem a favorecê-los; (2) todos devem 

ter igual direito de voto nas decisões sobre as políticas a serem adotadas; (3) todos devem 

ter real oportunidade de compreender as alternativas políticas e suas consequências; (4) os 

membros da associação devem ter a oportunidade de definir sua agenda de deliberações, 

pois as possibilidades de opinar e votar são insuficientes para caracterizar uma democracia, 

se os temas em relação aos quais se exerce tais direitos são definidos por um grupo restrito; 

(5) todos os adultos residentes de forma permanente no Estado devem ter todos os direitos 

políticos205 (DAHL, 1998, p. 37 – 40).  

Para que essas condições sejam preenchidas, viabilizando-se uma poliarquia, 

são necessárias as seguintes instituições: (1) eleições dos representantes dos cidadãos; (2) 

eleições livres, limpas e frequentes; (3) liberdade de expressão; (4) acesso a diferentes 

fontes de informações206; (5) liberdade de associação, inclusive para formar partidos 

políticos; (6) extensão dos direitos políticos a todos os adultos residentes permanentemente 

no Estado (DAHL, 1998, p. 85 – 90). 

 

 

No entendimento de Dahl (1998, p. 92 – 93), a poliarquia é a forma de governo 

democrático viável no contexto do Estado-nação, porque, em uma situação em que os 
                                                 
204 Cf. Sólon, 2002, p. 20 – 21.   
205 De maneira semelhante, cf. Diamond e Morlino (2005, p. X – XI).   
206 A importância da liberdade de expressão decorre do fato de que a efetiva participação dos cidadãos na 
vida política requer que todos tenham condições de manifestar suas posições e tentar persuadir os demais 
cidadãos e os representantes a adotá-las (DAHL, 1998, p. 96). Da mesma forma, o acesso a diferentes e 
independentes fontes de informação é indispensável para que os cidadãos formem suas opiniões. Diante 
disso, as fontes de informação não podem estar nem sob o controle do governo, nem sob o monopólio de 
grandes grupos econômicos (DAHL, 1998, p. 97 – 98). 
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cidadãos são muito numerosos e geograficamente dispersos, a única forma possível de 

participarem efetivamente das decisões e controlarem a agenda do governo, ainda que 

imperfeita, é a eleição de representantes (evidentemente, combinada com os demais 

requisitos já mencionados).  

Isso porque, a democracia do tipo grega (que denomina de democracia de 

assembleia)207, apresenta problemas que a inviabiliza como alternativa, sobretudo o fato de 

que na medida em que cresce o número de participantes de um processo decisório, 

diminuem as oportunidades de efetiva participação, pois, embora todos possam ouvir, os 

que realmente podem se expressar são poucos, os quais, na prática, acabam representando 

os demais, com exceção do ato do voto208 (DAHL, 1998, p. 108).  

Por outro lado, Dahl (1998, p. 96) reconhece que a democracia representativa 

também apresenta suas limitações, sobretudo em relação à grande delegação de autoridade 

dos cidadãos para os representantes e para os administradores não eleitos, em relação aos 

quais, não obstante as instituições da poliarquia, os cidadãos não exercem um controle 

suficientemente forte. 

Diante do exposto, passa-se a apresentar o conjunto de critérios que podem ser 

utilizados para se medir a qualidade da democracia representativa209, considerando-se três 

dimensões: procedimental, substancial e de resultado.   

Sob a perspectiva procedimental, em primeiro lugar uma boa democracia exige 

que a lei seja igualmente cumprida por todos e em todo o território, inclusive pelos 

                                                 
207 De acordo com Dahl (1998, p. 102) a democracia grega e a democracia moderna apresentam duas 
diferenças fundamentais: ao contrário da grega, a moderna exige a eleição de representantes e a inclusão de 
todos no processo de decisão política.  
208 No mesmo sentido, cf. Dahl, 1989, p. 225. Em sentido contrário à posição de Dahl, cf., por exemplo, 
Boaventura de Souza Santos, 2002, p. 49 – 51. Para o autor “se é verdade que a autorização facilita o 
exercício da democracia em escala ampliada, como argumenta Dahl, é verdade também que a representação 
dificulta a solução das outras duas questões: a da prestação de contas e a da representação de múltiplas 
identidades. A representação não garante, pelo método da tomada de decisão por maioria, que identidades 
minoritárias irão ter a expressão adequada no Parlamento; a representação ao diluir a prestação de contas e 
um processo de re-apresentação do representante no interior de um bloco de questões, também dificulta a 
desagregação do processo de prestação de contas”. Muitas críticas à democracia representativa também são 
dirigidas ao seu método de decisão, qual seja: o majoritário. Diante delas, Dahl (1989, p. 153 – 155) pondera 
que as propostas alternativas (como a exigência de “super-maiorias” ou até mesmo da unanimidade para a 
tomada de decisões, limitação de temas sobre os quais não se pode deliberar, atribuição de poder de decisão a 
sujeitos não eleitos, como aos membros da Suprema Corte) também apresentam problemas, tais como: reduz 
o número de cidadãos que se determinam (passa a vigorar a vontade da minoria), não resolve o problema dos 
ciclos de votação (permanece a dependência em relação aos processos eleitorais) e favorece a manutenção do 
status quo (maiorias super-qualificadas dificultam a mudança).  
209 De acordo com Diamond e Morlino (2005, p. XI – XII), uma democracia tem qualidade quando é capaz 
de “provides its citizens a high degree of freedom, political equality, and popular control over public policies 
and policy makers through the legitimate and lawful functioning of stable institutions”. Além disso, uma boa 
democracia deve assegurar resultados satisfatórios para os cidadãos em termos de governança, liberdade e 
igualdade política, sendo os cidadãos soberanos para efetuar as mudanças que julgarem necessárias para 
atingirem os objetivos que almejam.  
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governantes, e aplicada de forma eficiente, minimizando, detectando e punindo a 

corrupção, além de assegurar que os cidadãos tenham acesso igual e irrestrito a tribunais 

neutros e independentes. Em segundo lugar, os regimes democráticos devem garantir o 

direito de participação política a todos os cidadãos adultos, bem como as condições 

necessárias para que seja efetiva e não apenas formal ou restrita ao momento do voto. Isso 

exige igualdade nos recursos políticos para participação, como a difusão da educação 

básica, uma cultura política que valorize a participação, a tolerância pela diferença, e 

regras que defendam os grupos sociais mais fracos. Em terceiro lugar, a democracia exige 

competição política, ou seja, eleições livres, regulares e que respeitem as normas legais, 

disputadas entre diferentes partidos políticos. Para tanto, são necessárias regras legais e 

constitucionais que favoreçam a competição, partidos políticos bem estruturados, 

mecanismos de financiamento de campanha que garantam um mínimo de recursos para os 

candidatos disputarem as eleições, acesso aos meios de comunicação de massa, os quais 

precisam ser plurais, alguma distribuição de recursos econômicos na sociedade, e um 

judiciário forte e independente para julgar as transgressões à lei. Em quarto lugar, deve 

haver nos regimes democráticos mecanismos de prestação de contas e responsabilização, o 

que exige o acesso à informação sobre as decisões tomadas, sua justificação quando 

solicitada, e a punição dos agentes políticos transgressores da lei, bem como a 

compensação por eventuais danos causados (DIAMOND e MORLINO, 2005, p. XIV - 

XXV). 

As dimensões substantivas da avaliação da qualidade da democracia são duas: a 

liberdade e a igualdade. A liberdade compreende três tipos de direitos: políticos, civis e 

sociais ou econômicos. Os políticos abrangem, entre outros, os de votar e ser votado, 

organizar e ingressar em partidos políticos etc. Os civis se referem à liberdade pessoal 

(pensamento, expressão, informação, religião, associação, movimento, devido processo 

legal etc.), à segurança, à privacidade. A igualdade se refere, em primeiro lugar, à 

igualdade política formal entre os cidadãos, mas não só. Trata-se, também, da igualdade de 

direitos, da proteção legal e de acesso à Justiça e ao poder, e de certo nível de igualdade 

econômica e social (ou padrões mínimos de vida), pois sem isso não há igualdade política 

de fato210 (DIAMOND e MORLINO, 2005, p. XXV - XXIX). 

                                                 
210 A participação e a competição política ficam comprometidas em condições em que uma parcela 
significativa da população vive em condição de miséria e sem acesso ao conhecimento (DIMOND e 
MORLINO, 2005, p. XL). 
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Por fim, há uma dimensão de resultado na análise da qualidade da democracia, 

ou seja, o que se atinge “in terms of government responsiveness211 to the expectations, 

interestes, needs, and demands of citizens” (DIAMOND e MORLINO, 2005, p. XXIX - 

XXX). 

Essas considerações indicam que existem inúmeras questões ainda abertas ao 

debate e relevantes a propósito da qualidade e de possíveis propostas de aperfeiçoamento 

institucional da democracia representativa. Todavia, como se discutirá no próximo 

Capítulo, o próprio modelo de democracia representativa padece de um esgotamento de 

seu potencial de fazer avançar a democracia, enquanto construção histórica que tem como 

norte as ideias de autogoverno e poder visível e ascendente, a ser exercido em condição de 

igualdade, para a mediação pacífica dos conflitos sociais e a concretização dos direitos 

humanos. Isso porque, por mais favoráveis que venham a ser as condições materiais, ou 

por mais perfeitas que sejam as instituições representativas, sempre estará submetida aos 

limites do território nacional, do tempo das eleições e das deliberações parlamentares e à 

lógica decisória centralizada e hierárquica, o que se revela incompatível com a realidade de 

globalização e policentrismo político. Por essa razão, analisaremos a hipótese de o modelo 

de democracia cosmopolita suprir o déficit democrático das instituições representativas 

brasileiras. 

 
1.5.3. Limites, Ameaças e Paradoxos da Democracia 
 

Apresentaremos, a seguir, alguns dos principais limites, ameaças e paradoxos 

da democracia. Trata-se, como nos tópicos anteriores, de uma abordagem panorâmica, que 

cumpre a função exclusiva de assinalar os desafios que acompanham o modelo 

representativo desde as suas origens para que, nos próximos Capítulos, possamos analisar o 

que a globalização e o policentrismo do poder trazem de novo em termos de déficit 

democrático. Além disso, estabeleceremos as condições para avaliar como a proposta de 

democracia cosmopolita poderia enfrentar não só os novos, mas também os velhos limites 

da democracia representativa. 

Os problemas enfrentados pela democracia representativa envolvem desde o 

momento da formação da opinião (dos representados ou dos representantes), passando pela 

                                                 
211 Diamond e Morlino (2005, p. XXX – XXXI) assinalam que existem “at least three objective limits on 
responsiveness”. O primeiro é o fato de os representantes eleitos nem sempre serem capazes de compreender 
e responder adequadamente às demandas dos cidadãos. O segundo se refere à limitação de recursos materiais 
para responder às demandas. Em terceiro lugar, anota-se “the diminishing control that national governments 
have over their own economies in an era of globalization”.  
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tomada de decisão propriamente dita (eleitoral, no Parlamento ou no Governo), até a 

execução da decisão. 

Antes que o eleitor vote em seu candidato, ou o parlamentar em um projeto de 

lei, ou o Governo escolha a política pública que será adotada, existe uma etapa prévia de 

formação da opinião daqueles que irão tomar suas decisões. Assim, para que decisões 

sejam tomadas de forma livre e racional212, pressupõe-se que os sujeitos estejam bem 

informados sobre os assuntos em relação aos quais se posicionarão, bem como tenham 

condições de influenciar e de serem influenciados pelas opiniões dos outros. Portanto, a 

democracia depende, fundamentalmente, da formação e da expressão da opinião213.   

Todavia, observa-se um crescimento da apatia política e do voto pautado por 

interesses clientelistas frente ao decréscimo do voto orientado por convicções – o que 

denota que muitas decisões políticas não têm como motivação critérios públicos nem 

racionais214. 

Em segundo lugar, como já destacado quando da apresentação da ideia de 

“esfera pública burguesa” ou “comunicacional”, existe um fator que, em uma sociedade de 

massa, como a atual, é preponderante na formação da opinião: a mídia215. Em tese, a mídia 

pode favorecer a tomada de decisões livres e racionais, pois a ampliação do acesso à 

informação permite que os cidadãos acompanhem de maneira mais próxima os problemas 

sociais e o trabalho dos representantes, tendo mais e melhores elementos para realizar seus 

                                                 
212 Há quem entenda, como Calligaris (2012, p. E10), que o processo eleitoral democrático pode ter uma 
“essência inevitavelmente irracional”. Trata-se de uma questão que combina aspectos de Ciência Política 
com Filosofia e Psicologia, que não poderão ser aprofundados aqui, porém, tem uma relevância que não pode 
ser desconsiderada, pois todo o processo de construção institucional em torno da democracia tem como norte 
a racionalização do poder.  
213 Cf. Dhal, 2009, p. 110 – 111.  
214 Cf. Bobbio, 1999c, p. 209, 2006, p. 34 – 35, 1983, p. 62. Dworkin (2008, p. 163 - 164) afirma que, em 
geral, as pessoas não têm a formação e as informações necessárias para bem participar da vida política. 
Consequentemente, os candidatos não se preocupam com o conteúdo de suas proposta, mas focam no aspecto 
formal, na capacidade de atrair pela emoção a simpatia dos eleitores. Todavia, como acentua José Afonso da 
Silva (2001, p. 130 – 132), o reconhecimento desse fato não pode implicar a imposição de barreiras à 
participação democrática (exigência de certo nível de educacional, por exemplo), as quais apresentam um 
caráter elitista e se destinam a afastar o povo do poder, sobretudo porque não se pode imaginar que o povo 
adquira as condições para o bom exercício da democracia em um ambiente que não seja democrático. Cf. 
Viroli, 2002, p. 97. 
215 Comparato (2003, p. 545), tratando da sociedade ateniense, afirma que “o debate público sobre questões 
de interesse coletivo nela ocupava um lugar central, e a isegoria ou igualdade de palavra era 
escrupulosamente observada, qualquer que fosse a condição social do cidadão”. Ocorre que, “em nossos dias, 
o espaço público de comunicação já não é a ágora ateniense nem mesmo o Parlamento, como imaginou o 
constitucionalismo clássico, mas sim a imprensa, o rádio, a televisão, a Internet. Ora, salvo esta última, os 
demais grandes veículos de comunicação, quando não monopolizados pelo Estado autocrático, acabaram 
sendo apropriados pela classe empresarial, para o serviço de seus interesses de classe. A democratização dos 
meios de comunicação de massa representa, pois, a condição sine qua non do efetivo exercício da soberania 
popular nos dias que correm”.  
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julgamentos e suas escolhas, da mesma forma que os representantes podem conhecer 

melhor a opinião dos cidadãos.    

Porém, o que se nota é a substituição da política real por um espetáculo de 

ilusões, bastante caro (financiado pelo e conforme os interesses do poder econômico)216, 

encenado nos grandes veículos de comunicação de massa, em que os políticos são os atores 

e os cidadãos meros expectadores, manipulados e alienados, como ensina Schwartzenberg 

(1978, p. 127 - 329). Ou, como afirma Sartori (2001, p. 50 – 56), tem-se o fenômeno da 

“videopolítica” e da “videocracia”: se a democracia depende da formação da opinião, e a 

televisão é uma grande formadora de opinião, logo “o povo soberano ‘opina’ sobretudo em 

virtude da forma com que a televisão o induz a opinar”. Portanto, a televisão condiciona 

tanto o processo eleitoral como as decisões do governo, porque os cidadãos, em geral, não 

apresentam opinião própria sobre os fatos políticos, mas sim uma opinião “heterodirigida”, 

o que acaba por esvaziar “a democracia como governo de opinião. Isso porque a televisão 

se mostra como porta-voz de uma opinião pública que, na realidade, é apenas eco da 

própria voz”217. Na mesma linha, e considerando também o advento da internet, além das 

redes globais de televisão, Ianni (1999, p. 256 – 270) se refere ao “príncipe eletrônico”, 

que, representando as classes ou blocos de poder dominantes, “influencia, subordina, 

transforma ou mesmo apaga partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais, correntes 

de opinião, legislativo, executivo e judiciário”. É o “príncipe eletrônico” que registra e 

interpreta os fatos, recriando a realidade e o imaginário dos cidadãos, conforme sua 

conveniência218.  

Diante dessas considerações, não seria exagerado concluir que somente nas 

aparências a vontade expressa pela democracia representativa é formada pelo povo ou 

pelas correntes majoritárias da sociedade, pois, na verdade, ela é constituída pelo poder dos 

meios de comunicação de massa mediante a manipulação da opinião, os quais são 

controlados por oligopólios econômicos e absolutamente livres de controle democrático219 

(BONAVIDES, 2004, p. 29 – 30). 

                                                 
216 O “espetáculo do poder personalizado” também é “dispendioso”, do que decorre o peso do poder 
econômico nas decisões dos governos e nas campanhas eleitorais, e o risco de se ver a “classe política 
transformar-se em grupo teatral mantido pela classe dominante” (SCHWARTZENBERG, 1978, 323 – 328), 
que procura dirigir os legisladores para atender seus interesses.  
217 Cf. Ferreira Filho, 2010, p. 69 – 71; Adolfo, 2001, p. 86 – 87.  
218 Cf. Schumpeter, 1961, p. 320, Morais, 2004, p. 142 – 143 e Mayer, 1997, p. 37 – 47. 
219 Apesar de reconhecer o risco de a esfera pública ser dominada “pelo poder e pela mídia”, Habermas 
(1997b, p. 96; 106 – 113) se mostra otimista, por entender que a submissão da esfera pública ao poder dos 
meios de comunicação de massa ocorre somente quando a esfera pública está “em repouso”, pois, “a partir do 
momento em que acontece uma mobilização, as estruturas sobre as quais se apóia a autoridade de um público 
que toma posição começam a vibrar. E as relações de forças entre a sociedade civil e o sistema político 
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Com relação aos momentos de tomada de decisões políticas, na expressão de 

Bobbio, a democracia enfrenta “paradoxos”220 e não cumpriu suas “promessas”, pois a 

democracia prometeu: (1) eliminar os corpos intermediários entre o indivíduo e o Estado, 

mas surgiram diversos grupos, como sindicatos e partidos políticos, que exercem o 

protagonismo da cena política; (2) que os representantes políticos buscariam o interesse 

nacional, mas representam interesses parciais (por exemplo: bancadas ruralista, religiosa, 

dos bancos, da indústria de armamento, ambientalista etc.); (3) derrotar o poder 

oligárquico, mas a representação política já constitui uma oligarquia (os representantes 

constituem uma elite)221; (4) ocupar todos os espaços em que são tomadas decisões 

vinculantes para a comunidade, mas existem muitos casos de decisões que afetam a todos 

que são tomadas por métodos não democráticos, como as pertinentes à política econômica; 

(5) eliminar o poder invisível222, mas ele ainda persiste, por exemplo, na tecnocracia223. 

Na verdade, essas “promessas da democracia” relacionadas ao processo de 

decisão política não foram cumpridas porque “o projeto político democrático foi idealizado 

para uma sociedade muito menos complexa que a de hoje”, ou seja: foram surgindo 

condições sociais que não estavam previstas quando de sua elaboração. Em primeiro lugar, 

a economia atingiu um nível de complexidade que passou exigir soluções técnicas e 

especialistas para lidarem com os problemas de política econômica. Ora, enquanto a 

democracia exige que todos possam decidir sobre tudo o que se refira aos interesses da 

coletividade, a complexa sociedade industrial (ou pós-industrial) requer que as decisões 

sejam tomadas pelos tecnocratas224. Em segundo lugar, para atender à demanda da 

                                                                                                                                                    
podem sofrer modificações”. Bobbio (2006, p. 116), analisando o problema da influência dos especialistas 
em comunicação de massa e do poder ideológico, que pode dirigir a opinião das pessoas, também revela 
certo otimismo ao afirmar que somente a democracia permite que tal problema seja enfrentado, por meio da 
crítica livre e da liberdade de expressão. 
220 Sobre os paradoxos da democracia, cf. Bobbio, 1983, p. 58 – 63.  
221 A propósito, Fleiner-Gerster (2006, p. 437 – 438) afirma que “em uma democracia, como em qualquer 
outra forma de Estado, certos círculos sempre terão mais influência do que outros”, ou seja, a democracia 
está sujeita à “lei irrevogável da oligarquia”.  
222 Canetti (1995, p. 290) afirma que “o segredo encontra-se no mais recôndito cerne do poder”. 
223 Boaventura de Souza Santos (2002, p. 46) destaca que “Max Weber inaugurou essa linha de 
questionamento da teoria clássica da democracia ao colocar no interior do debate democrático do início do 
século (XX) a inevitabilidade da perda de controle sobre o processo de decisão política e econômica pelos 
cidadãos e seu controle crescente por formas de organização burocrática”.  
224 A tecnocracia é uma espécie de poder invisível, pois seu conhecimento não é acessível às massas. 
(BOBBIO, 2006, p. 115).  Bobbio (2007, p. 272) salienta que “o crescente contraste entre poder tecnocrático 
e poder democrático decorre precisamente de reconhecer-se que muitas decisões importantes para a 
regulação dos conflitos políticos são de natureza técnica e, como tais, se adaptam pouco à determinação por 
maioria; assim, o triunfo da tecnocracia poderia chegar a ser a derrota total da democracia”. Todavia, como 
afirma Fleiner-Gerster (2006, p. 438), “a visão do experto é forçosamente limitada a seu âmbito de atração, 
razão pela qual o político jamais poderá eximir-se de sua responsabilidade por meio da assessoria dos 
expertos”.  
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crescente intervenção do Estado na economia e na prestação de serviços sociais 

(decorrente, em parte, da própria universalização do sufrágio), cresceu também a 

burocracia estatal, mas a lógica hierárquica do poder burocrático contraria a lógica 

ascendente do poder democrático225. Em terceiro lugar, observou-se o que os liberais 

denominam de “ingovernabilidade da democracia”226, ou seja, a incapacidade de o governo 

responder às “demandas que provêm de uma sociedade livre e emancipada”, as quais “são 

sempre mais numerosas, sempre mais urgentes, sempre mais onerosas”. Por fim, assinala-

se que o ideal democrático pressupunha uma sociedade centrípeta, monista, ou seja, com 

um único centro de poder para o qual confluiriam todas as decisões que afetassem a 

coletividade. Porém, na realidade o que se tem é uma sociedade centrífuga e “policêntrica”, 

“poliárquica” ou “pluralista”227, portanto, em que convivem vários centros de poder. É por 

tudo isso que se fala em “paradoxos da democracia” (BOBBIO, 2006, p. 36, 46 – 48). 

Não obstante o fato de as promessas da democracia não terem sido cumpridas 

em virtude de “obstáculos não-previstos”, os regimes democráticos não chegaram a se 

transformar em autocráticos, pois somente a democracia permite o avanço nos ideais de 

tolerância, de resolução pacífica dos conflitos e de “renovação gradual da sociedade 

através do livre debate de idéias e da mudança das mentalidades e do modo de viver” 

(BOBBIO, 2006, p. 50 – 51).  

Para concluir as reflexões sobre os limites da democracia representativa no 

momento da tomada das decisões política, é preciso tecer algumas considerações sobre a 

principal regra decisória da democracia: a regra da maioria.  

Como não é possível saber, a priori, qual é a melhor decisão que um grupo de 

pessoas pode tomar a respeito de seus interesses comuns228, e nem sempre é possível que 

                                                 
225 Cf. Bobbio, 1999b, p. 205.   
226 Quando se considera a democracia a partir de seu ideal igualitário, ela não se compatibiliza com o 
liberalismo’. Por um lado, porque a realização de tal ideal exige a atuação do Estado nos campos social e 
econômico, enquanto o liberalismo defende o “Estado mínimo”. Por outro lado, de acordo com os liberais, a 
democracia seria “ingovernável”. Isso significa que os regimes democráticos permitem, graças aos direitos 
liberais e aos mecanismos de participação popular, a manifestação de crescentes demandas sociais as quais, 
em virtude, entre outros fatores, dos próprios métodos de deliberação democrática (as decisões são 
demoradas e, muitas vezes, em virtude dos conflitos de interesses que surgem, não se decide), não são 
atendidas pelo Estado em tempo e a contento. Com isso, têm-se inúmeros conflitos sociais (sendo o de 
classes, embora talvez o mais importante, apenas um deles na complexa sociedade pluralista da atualidade), 
os quais os governos democráticos têm mais dificuldade de dominar do que os autocráticos. Por fim, a 
multiplicação dos espaços de participação leva à multiplicação dos centros de poder na sociedade, os quais 
passam a concorrer com o poder do Estado, surgindo conflitos entre “os sujeitos que deveriam resolver os 
conflitos”. Esse tipo de crítica à democracia tem levado a propostas de soluções autoritárias, como o 
fortalecimento do Poder Executivo em face do Legislativo e a criação de limites aos espaços em que se 
delibera por maioria, a regra típica da democracia (BOBBIO, 1990, p. 93 – 95).    
227 Cf. Fleiner-Gerster, 2006, p. 517 – 576.   
228 O que ocorre mesmo em pequenos grupos e, mais ainda, em grandes coletividades, como um povo.  
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se chegue a um acordo229, é preciso que existam regras para as decisões coletivas, sendo a 

mais importante a da maioria230 (BOBBIO, 1983, p. 57). Daí resulta a “definição mínima 

de democracia” de Bobbio (2006, p. 22): “por regime democrático entende-se 

primariamente um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões 

coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos 

interessados”231.   

Embora o apoio da maioria seja uma condição de legitimação democrática do 

poder, como pondera Campilongo (2000, p. 56 – 58), o processo de decisão política 

enfrenta novas exigências como rapidez, precisão e eficiência que nem sempre são 

atendidas satisfatoriamente pela regra da maioria232. Diante disso, concluímos, 

acompanhando o citado autor (2000, p. 47 – 54), que “desde que conjugados, a regra (da 

maioria) e seus limites são indispensáveis à democracia. Porém, incontáveis situações 

contemporâneas apontam para outras formas, mais legítimas e eficazes, de agregação de 

interesses”233. Portanto, o próprio método majoritário está sujeito a questionamentos234. 

                                                 
229 Quanto mais heterogêneo for o grupo, maior será essa dificuldade.  
230 Cf. Bobbio, 2006, p. 31. Campilongo (2000, p. 38 – 39) define a regra da maioria como “uma técnica 
rápida de tomada de decisões coletivas que maximiza a liberdade individual e assegura a ampla e igual 
participação política dos cidadãos, aproximando governantes e governados por meio de uma prática social de 
legitimação eventual, finita no espaço e no tempo, que sujeita as decisões à contínua revisão e mantém a 
sociedade unida”. O autor (2000, p. 41) salienta que “o ideal democrático do governo de todo o povo tem, na 
regra da maioria, a ferramenta capaz de torná-lo mais próximo da realidade. Nas condições de fragmentação, 
dissenso e complexidade do mundo contemporâneo, o princípio da maioria, por suas feições não 
discriminatórias e igualitárias, transforma-se na condição necessária, quando amplamente extensiva a todo o 
povo, para a aproximação entre governantes e governados”.  
231 Isto porque “todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para todos os seus membros 
com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto interna como externamente. Mas até mesmo as 
decisões de grupo são tomadas por indivíduos (o grupo como tal não decide). Por isto, para que uma decisão 
tomada por indivíduos (um, poucos, muitos, todos) possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que seja 
tomada com base em regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que estabeleçam quais são os 
indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias para todos os membros do grupo, e à base de quais 
procedimentos. No que diz respeito aos sujeitos chamados a tomar (ou a colaborar para a tomada de) decisões 
coletivas, um regime democrático caracteriza-se por atribuir este poder (que estando autorizado pela lei 
fundamental torna-se direito) a um número muito elevado de membros do grupo” (BOBBIO 2006, p. 30 – 
31). 
232 Para um estudo aprofundado sobre a regra da maioria e suas limitações, cf. Campiliongo (2000). Tratamos 
desse assunto, com base no trabalho de Campilongo, em nossa dissertação de mestrado. Cf. Gaspardo, 2010, 
p. 153 – 155.  
233 A propósito, José Afonso da Silva (2001, p. 129 – 134) pondera que “maioria não é princípio. É simples 
técnica de que se serve a democracia para tomar decisões governamentais no interesse geral, não no interesse 
da maioria que é contingente. O interesse geral é que é permanente em conformidade com o momento 
histórico. É certo também que, na democracia representativa, se utiliza também a técnica da maioria para a 
designação dos agentes governamentais. Mas, precisamente porque não é princípio nem dogma da 
democracia, senão mera técnica que pode ser substituída por outra mais adequada, é que se desenvolveu a da 
representação proporcional, que amplia a participação do povo, por seus representantes, no poder. Mesmo 
assim o elemento maioria é amplamente empregado nos regimes democrátivos contemporâneos. Uma análise 
mais acurada, porém, mostra que essa maioria, representada nos órgãos governamentais, não corresponde à 
maioria do povo, mas a uma minoria dominante. Esta situação fica muito clara no processo de formação das 
leis, que é aspecto importante do regime político, notadamente nas estruturas sociais divididas em classes de 
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Com relação ao momento da execução da decisão política, a democracia 

representativa também enfrenta limites como o da “soberania bloqueada” (de que já 

tratamos), os impostos pela globalização (serão abordados no próximo Capítulo), entre 

tantos outros. E quando a execução da decisão democrática não é eficaz, a formação da 

opinião e a tomada de decisão também são afetadas, porque passa a haver uma descrença 

dos cidadãos na democracia. 

Por fim, destacamos uma “ameaça à democracia” que atinge a formação da 

opinião, o processo decisório e a execução das decisões. Trata-se do “papel cada vez mais 

decisivo do dinheiro na política”235, ou seja, o dinheiro se transformou “em um dos fatores 

essenciais para vencer as eleições e, numa perspectiva mais geral, para obter consensos”236 

(VIROLI, 2002, p. 85; 98). Bobbio (2002, p. 98) complementa essa ideia, destacando que 

“os votos, como qualquer outra mercadoria, podem ser comprados. Esta é a razão 

fundamental pela qual o dinheiro pode corromper a república. Quem tem mais dinheiro 

tem mais votos”237. 

Portanto, embora todos sejam formal e juridicamente iguais, o poder 

econômico238 desiguala a força política de cada sujeito na tomada de decisões que 

vinculam a coletividade239.  

                                                                                                                                                    
interesses divergentes, onde dificilmente se consegue atinar com o que seja o interesse geral. Aí é que as leis 
exercem um papel de arbitragem importante, nem sempre mais democrático, porque, no mais das vezes, tem 
por interesse geral o bem da classe dominante”.  
234 Bobbio (2006, p. 19) mesmo afirma que “para um regime democrático, o estar em transformação é o seu 
estado natural: a democracia é dinâmica, o despotismo é estático e sempre igual a si mesmo”. Assim, por que 
não questionar o próprio método majoritário? Por exemplo, Fleiner-Gerster (2006, p. 436) adverte que, na 
preparação para a tomada de decisões majoritárias “com muita freqüência, as discussões e os debates não são 
conduzidos de maneira racional”, mas sim, pautados por interesses pessoais, partidários, de grupos etc. Além 
disso, “é extremamente difícil defender interesses a longo prazo em um escrutínio democrático sobre um 
objeto preciso”, por exemplo, em questões relacionadas a energia e meio ambiente.  
235 Viroli (2002, p. 101) aponta que o “problema do papel preponderante que o dinheiro assumiu na vida 
política” não é um “fenômeno novo”, estando presente, por exemplo, no “regime dos Medici, na Florença do 
século XV”. Todavia, atualmente, “as coisas pioraram porque foi criada uma aliança nova entre poder 
financeiro e poder ideológico”.  
236 Bobbio (2002, p. 100) destaca que “a democracia permanece baseada no consenso, mas não em um 
consenso baseado na livre convicção formada por cidadãos livres que escutam os outros e com eles discutem. 
O consenso é manipulado, quando a isto não há dúvidas”. Apesar disso, o autor conclui que “se a democracia 
não é o melhor dos bens, é o menor dos males”.  
237 Viroli (2002, p. 98) exemplifica com o caso dos Estados Unidos, onde se costuma afirmar que há duas 
campanhas eleitorais: uma para conseguir dinheiro e outra para conseguir votos, sendo que, “das duas 
campanhas, a primeira é mais importante do que a segunda”, pois “quem vence a primeira, quase sempre 
vence a segunda também”.  
238 No mesmo sentido, Ito (1997, p. 23) alerta que “as the voting mechanism becomes more organized and the 
difficulty of participating in critical debate increases, forms of influence are increasingly relevant and 
detrimental to the balance of power. Elected representatives attend more readily to those who have the power 
to influence the voting mechanism and the public debate; these are often minorities who have more financial 
influence or the ability to mobilize large numbers of motivated people though ideological or religious 
channels. Extremists and corporate interests can become dominant, and a ‘silent majority’ may have little 
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Na mesma linha, Dworkin (2008, p. 164 – 165) aponta o dinheiro como “la 

maldición de nuestra política”, pois os candidatos e os partidos arrecadam somas enormes 

de recursos para custearem as caríssimas campanhas eleitorais, e esta prática corrompe a 

política e o governo: aqueles que têm mais acesso aos recursos têm uma vantagem 

absolutamente desproporcional nas disputas eleitorais, e os contribuintes das campanhas 

compram o acesso às decisões do governo que lhes interessam. O dinheiro pesa mais ainda 

no controle sobre os meios de comunicação, os quais exercem enorme influência política. 

Assim, o dinheiro se mostra como um adversário tanto da justiça na disputa eleitoral, como 

do verdadeiro debate, pois os políticos acabam por se preocupar mais com a arrecadação 

de recursos do que com a construção e o debate de programas. 

 Acrescenta-se, ainda, o fato de que, ao mesmo tempo em que se exige que a 

democracia avance para o campo econômico, constata-se que, frente à complexidade da 

sociedade contemporânea, o povo se mostra cada vez mais incompetente para decidir sobre 

essa matéria. Assim, grandes decisões sobre o desenvolvimento econômico sequer chegam 

às instituições representativas, ou apenas são legitimadas por elas, porque de fato foram 

tomadas em outras instâncias, imunes a qualquer forma de controle democrático 

(BOBBIO, 1983, p. 61). 

Da mesma maneira que o dinheiro representa uma ameaça à formação da 

opinião e aos processos decisórios democráticos, ele se constitui como um grande 

obstáculo para a execução dessas decisões, pois é muito difícil submeter a economia à 

democracia240.  

                                                                                                                                                    
input into the selection of representatives or the critical debate”. Para um interessante estudo sobre o poder 
econômico, cf. FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio, SALOMÃO FILHO, Calixto, NUSDEO, Fábio, 2009.    
239 Nesse sentido, Giovine (2001a p. 76) afirma que a teoria da democracia apresenta a grande ficção de 
supor que os indivíduos são “todos idealmente iguais”, não obstante suas condições particulares e gritantes 
diferenças, sobretudo em termos de riqueza material e conhecimento, por terem igual direito de voto, 
“ignorando differenze di poteri sociali (economici, informativi, coercitivi) che determinano l’esercizio reale 
del potere democratico”. Essa desconsideração quanto às diferenças reais de poder na esfera privada, que 
invade a esfera da democracia, impede a teoria democrática de enfrentar o problema bastante real da 
influência decisiva e muitas vezes negativa (ao menos a partir da perspectiva da construção da igualdade), 
decorrente das desigualdades reais entre os atores políticos e de como o poder privado interfere na 
democracia. No mesmo sentido, Held (2006, p. 275 – 276) acentua que as condições de profundas 
desigualdades na sociedade civil em termos econômicos, culturais, de gênero etc., combinadas com as 
instituições do modelo liberal de democracia, não criam condições para efetiva igualdade na participação 
política. Diante disso, o desenvolvimento da democracia requer tanto reformas na organização do poder do 
Estado, como uma reestruturação da sociedade civil.  
240 No entendimento de Bobbio (1983, p. 90), parece ser impossível controlar o poder econômico 
democraticamente, pois “as grandes decisões de política econômica (das quais dependem também as 
pequenas) são tomadas autocraticamente”, parecendo ser “mais que justa a suspeita de que o progressivo 
alargamento das bases democráticas encontraria uma barreira insuperável – insuperável, claro, no âmbito do 
sistema – em frente aos portões da fábrica”. Em outro artigo, um pouco mais recente, Bobbio (1990, p. 96) 
apresenta uma postura mais otimista, afirmando que, após a conquista do sufrágio universal, hoje, o grande 
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Registra-se, por fim, que a democracia também esbarra nos limites impostos 

pelo fato de existirem Estados não democráticos, e de que a própria comunidade 

internacional não é democrática241, bem como em restrições de caráter histórico-cultural242. 

Em suma, a democracia representativa enfrenta limites antigos à realização de 

suas promessas, como a deformação da opinião pública pelos meios de comunicação de 

massa, a inadequação da regra da maioria para resolução de certos tipos de problemas, a 

grande influência do dinheiro nos processos eleitorais e a imensa dificuldade de se 

submeter a economia ao controle democrático. Como se discutirá no próximo Capítulo, tais 

limites são ampliados com o fenômeno da globalização, apresentando-se, ainda, um novo e 

fundamental, que é a inadequação de sua base territorial para lidar com questões que 

exigem decisões e ações transterritoriais, resultando na própria impotência da política. Daí 

a necessidade de se discutir o projeto de democracia cosmopolita. 

 

1.5.4. Modelos Teóricos e Experiências Concretas Alternativos ou Complementares à 
Democracia Representativa  
 

                                                                                                                                                    
desafio da democracia é a “extensão do direito de participar na tomada das decisões coletivas para lugares 
diversos daqueles em que se tomam as decisões políticas, consiste em procurar conquistar novos espaços para 
a participação popular”. Assim, a questão central do desenvolvimento da democracia contemporânea, no 
entender de Bobbio (2001, p. 155 – 156), não está no modo de participação da tomada de decisões (passagem 
da democracia representativa para a direta, semidireta ou participativa), mas sim no avanço da “participação 
dos interessados nas deliberações de um corpo coletivo” para além da esfera estritamente política, a fim de 
que passe a abranger a esfera da “sociedade civil e suas várias articulações, da escola à fábrica”. Portanto, o 
que se deve buscar não é “a afirmação de um novo tipo de democracia”, mas sim a ocupação pela democracia 
de espaços tradicionalmente não-democráticos. Isto porque percebeu-se que “a esfera política está por sua 
vez incluída numa esfera muito mais ampla, a esfera da sociedade em seu conjunto, e que não existe decisão 
política que não esteja condicionada ou inclusive determinada por aquilo que acontece na sociedade civil”, o 
que torna necessária a passagem da “democratização da direção política, o que ocorreu com a instituição dos 
parlamentos” para a “democratização da sociedade”. É possível, pois, juntamente com Bobbio (2001, p. 156), 
questionar: “a democracia política foi até agora necessária para que um povo não seja governado 
despoticamente. Mas é também suficiente?” No mesmo sentido, José Afonso da Silva (2001, p. 137) afirma 
que “o conceito de democracia fundamenta-se na existência de um vínculo entre povo e poder. Como este 
recebe qualificações na conformidade de seu objeto e modo de atuação, chamando-se poder político, poder 
econômico, poder social, a liberação democrática vai-se estendendo, com o correr do tempo, a esses modos 
de atuação do poder. Isto é, a democratização do poder é fenômeno histórico, daí o aparecimento de 
qualificações da democracia para denotar-lhe uma nova faceta: democratização do poder político, democracia 
política; democratização do poder social, democracia social; democratização do poder econômico, 
democracia econômica”. 
241 Cf. Bobbio, 2006, p. 13, 2007, p. 254.   
242 Nesse sentido, Bobbio (2007, p. 241) afirma que a democracia pode apresentar diferentes níveis: “no nível 
alto encontramos as democracias que possuem raízes históricas profundas, têm uma população socialmente 
homogênea, são capazes de adotar progressivamente disposições para corrigir as desigualdades econômicas 
mediante diversas medidas redistributivas, têm uma classe política extensa, diferenciada e competitiva, e 
favorecem a organização de todos os interesses mediante a formação estável de grupos de pressão, sindicatos 
e partidos. No nível mais baixo estão as democracias que apresentam só alguns desses requisitos. Onde 
nenhum deles está presente, qualquer tentativa de instituir um governo democrático encontra graves 
dificuldades, e a construção que decorre desse esforço está destinada a não durar.”  
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 Este Capítulo será concluído com uma breve (e meramente exemplificativa) 

apresentação de modelos teóricos (e experiências concretas) que são propostos como 

alternativas (ou complementos) ao modelo representativo, exclusivamente com o objetivo 

de justificar a escolha da análise sobre o projeto de democracia cosmopolita, na forma em 

que foi desenvolvido por David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi, e não outro. 

Dentro do paradigma do Estado nacional, fundamentalmente, três alternativas 

para compensar o déficit democrático das instituições representativas vêm sendo 

discutidas: a democracia semidireta e participativa, a atuação política dos tribunais, e a 

transferência de funções típicas do Estado Social para instituições da sociedade civil. 

Partindo-se do pressuposto de que o aperfeiçoamento das instituições 

representativas (sistema eleitoral e partidário, financiamento de campanha, relação entre os 

poderes etc.) não é suficiente para enfrentar seu déficit democrático,243 diversos autores 

propõem a adoção de formas de democracia semidireta e participativa244. Boaventura de 

Souza Santos (2002, p. 48 – 58), por exemplo, entende que o fato de os problemas 

administrativos que surgem em virtude da atual complexidade social não poderem ser 

resolvidos pelas “burocracias centralizadas” representa grande oportunidade para 

“incorporação de novos atores ou de novos temas à política”, por meio de experiências 

como a do “orçamento participativo”245, as quais rompem com o “elitismo democrático” 

das propostas “hegemônicas”246 de democracia por se basearem na ideia de 

“participação”247.     

Ressalta-se que as propostas de democracia participativa e semidireta não 

pretendem, como afirma Benevides (2009, p. 727), “abolir as eleições, nem a 

representação e os partidos, essenciais na vida política. O que se quer é justamente corrigir 

                                                 
243 Cf. Barros, 2008, p. 64 – 65, 175, Tavares, 2010, p. 406. 
244 José Afonso da Silva (2001, p. 140) define democracia semidireta como a “democracia representativa com 
alguns institutos de participação direta do povo nas funções de governo, institutos que, entre outros, integram 
a democracia participativa”. Cf. Bobbio, 2001, p. 154, Fleiner-Gerster, 2006, p. 442 – 451, Tavares, 2010, p. 
400 - 432.  Tavares (2010, p. 400) salienta que “toda a evolução do sistema democrático, desde suas mais 
remotas origens, aponta atualmente para a denominada democracia participativa”. 
245 Cf. Benevides, 2009, p. 728.   
246Boaventura de Souza Santos (2002, p. 59) explica que a concepção hegemônica de democracia procura a 
“limitação da participação cidadã, tanto individual, quanto coletiva, com o objetivo de não ‘sobrecarregar’ 
demais o regime democrático com demandas sociais que pudessem colocar em perigo a prioridade da 
acumulação sobre a redistribuição”.  
247 Benevides (1991, p. 17 – 18) distingue a participação política da participação administrativa. De acordo 
com a autora, a participação administrativa se refere à “expressão de interesses particulares, corporativos, de 
classe, de categoria, por mais legítimos que sejam”, como a “participação de trabalhadores na gestão das 
empresas” e “dos usuários na gestão dos serviços públicos”. Enquanto a participação política trata de 
“questões de política global no sentido da realização do bem comum”.  
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os conhecidos vícios da democracia representativa248 pela ação oxigenada e vitaminada da 

participação direta do principal interessado no desenvolvimento da sociedade, o povo”. 

Isso porque, “decisões cruciais que afetam sua vida e as próximas gerações, são tomadas 

exclusivamente pelo Executivo e o Legislativo, sem que o povo soberano tenha o poder de 

autorizar previamente a tomada dessas decisões, ou de revê-las, uma vez postas em 

prática”249.  

Por outro lado, riscos e limites da democracia semidireta e participativa são 

reconhecidos, inclusive, por seus defensores. Por exemplo, Boaventura de Souza Santos 

(2002, p. 74 – 75) faz referência a fenômenos como: a cooptação por “interesses e atores 

hegemônicos para, com base nelas, legitimar a exclusão social e a repressão da diferença”; 

a “burocratização da participação, pela reintrodução do clientelismo sob novas formas, 

pela instrumentalização partidária, pela exclusão de interesses subordinados através do 

silenciamento ou da manipulação das instituições participativas”250. 

Ultimamente, tem-se debatido bastante a possibilidade de participação direta 

(ou semidireta) do povo nas decisões políticas por meio do computador e da internet, a 

                                                 
248 Benevides (1991, p. 13 – 15) afirma que “a representação política – legítima e indispensável nas 
democracias modernas – é uma instituição deficiente para exprimir, com fidelidade, a vontade popular e a 
realização dos interesses do povo, na multiplicidade de suas manifestações”. Desta maneira, os institutos de 
“democracia semidireta” funcionariam como “corretivos à democracia representativa”. A propósito, a autora 
(2009, p. 726) explica que não se deve opor a democracia direta e representativa, a legitimidade e o bom 
funcionamento de ambas são interdependentes. Cf. Tavares, 2010, p. 408 – 415. 
249 Para defender essa posição, Benevides (1991, p. 80 – 110) enfrenta uma série de argumentos contrários à 
participação popular baseados na ideia de que “o povo não sabe votar”. Em linhas gerais, a autora pondera 
que os mesmos problemas que atingem o povo afetam os representantes eleitos para o Parlamento, como, por 
exemplo: a desqualificação para enfrentar os problemas contemporâneos, a vulnerabilidade à propaganda, a 
desvalorização da participação e a apatia devido ao excesso de oportunidades de participar, a vulnerabilidade 
aos grupos de pressão, o domínio das paixões e o risco da “tirania da maioria”. Além disso, Benevides (1991, 
p. 193 – 196) acentua o caráter essencial da educação política para a cidadania ativa, educação esta que se dá 
pela prática, a qual pode ser exercida de forma privilegiada pelos institutos de democracia semidireta. Outro 
defensor da participação direta do povo nas decisões políticas na doutrina pátria é Bonavides. O autor (2007, 
p. 495 – 507, 2009, p. 826 – 830) afirma haver uma “crise do sistema político e institucional brasileiro”, e 
defende a adoção da democracia direta, inclusive por entender estarem preenchidos os pressupostos jurídicos 
na Constituição Federal de 1988, bem como os materiais em virtude dos avanços tecnológicos que já 
permitiriam “a democracia direta do voto no computador”.  
250 No mesmo sentido, cf. Comparato, 2010, p. 18 – 19. O autor (2010, p. 22) adverte que “não podemos 
aceitar a soberania absoluta de ninguém”, nem mesmo a exercida diretamente pelo povo, pois “sabemos que 
a maioria do povo é capaz de esmagar “democraticamente” a minoria, em nome do interesse nacional. Ou – o 
que é cem vezes pior – que a minoria, detentora do poder de controle social, pode se utilizar periodicamente 
do voto majoritário popular, para legitimar todas as exclusões sociais, em nome da democracia”. Já Held 
(2006, p. 236 – 237) explica que a maioria dos limites apontados pelos teóricos da democracia deliberativa 
com relação ao modelo liberal-representativo também se aplicam às propostas de democracia direta e 
participativa, especialmente os seguintes: (1) se há dificuldades para a representação política, tanto mais 
haverá para a participação direta em sociedades complexas e altamente diferenciadas como a contemporânea; 
(2) se a proposta for aplicada a comunidades pequenas existem riscos comuns a esse tipo de comunidade, 
como as tendências ao conformismo, à intolerância e ao personalismo dos políticos; (3) a ampliação da 
participação não resolve o problema da igualdade na participação, ou seja, não adianta atribuir poderes às 
pessoas sem que lhes sejam asseguradas as condições para exercê-lo.  
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denominada “democracia eletrônica”251 (GIOVINE, 2001b p. 60). Trata-se de um 

instrumento que traz perspectivas interessantes, mas que também apresenta limitações, 

assim como as formas convencionais de democracia semidireta e participativa252. Além 

disso, como ensina Giovine (2001b p. 70), não há nada que indique que a proposta de 

democracia eletrônica permita enfrentar a apatia e ampliar a participação política dos 

cidadãos. Portanto, a internet pode funcionar muito bem como ferramenta para promover o 

debate político, mas não tem o mesmo sucesso quando empregada como instrumento de 

decisão solitária253. 

Outra tendência que se tem observado nos últimos anos como possível 

alternativa para compensar o déficit democrático das instituições representativas é 

“judicialização da política”. Trata-se da atuação do Poder Judiciário em campos até então 

reservados ao denominado sistema político (governo/parlamento), participando da 

definição e da concretização da política governamental, ou ocorrendo uma transferência de 

atribuições. Os tribunais passam a tomar de decisões que caberiam aos institutos da 

democracia representativa (e à regra da maioria), desde a definição da alocação de recursos 

do orçamento público (como na concretização de direitos sociais) até as normas referentes 

ao processo eleitoral. O argumento central em defesa desse tipo de atuação do Judiciário é 

o de que a democracia não significa apenas procedimentos decisórios majoritários 

(eleições, deliberações do Parlamento, referendo etc.), mas também a garantia dos direitos 

humanos. Assim, se o Judiciário tem o papel constitucional de proteger tais direitos, ele 

                                                 
251 Por exemplo, na Islândia, a nova Constituição do país, em substituição à atual, de 1944, estava sendo 
debatida pelas redes sociais. “As reuniões da Assembleia Constituinte são transmitidas on-line, e os cidadãos 
dão opinião nas redes sociais (sobretudo Facebook) a respeito da nova Carta” (Folha de São Paulo, 
05/07/2011, p. A 11). Nesse sentido, Ito (1997, p. 17) afirma que “viable technologies for direct democracy 
will support, change or replace existing representative democracies. By direct democracy, we don’t mean 
simple majority rule, but a system that evolves away from the broadcast style of managed consensus to a 
democratic style of collective consensus derived from ‘many-to-many’ conversations”.  Porém, o autor 
(1997, p. 17) adverte que “we must influence the development and use of these tools and technologies to 
support democracy, or they will be turned against us by corporations, totalitarian regimes and terrorists”. Cf. 
Höffe, 2005, p. 12.   
252 Por exemplo, questiona-se a quem cabe, em um referendo, determinar as questões sobre as quais se vai 
deliberar, em qual momento e formulada de que maneira: a experiência demonstra que não cabe ao povo, 
mas à elite política. Outro fator a se considerar, afora a possibilidade de manipulação de opiniões, é a 
desatenção e a falta de informações dos eleitores sobre os temas em relação aos quais deverão deliberar, de 
maneira que terão que decidir sobre coisas que não compreendem, o que resulta não na afirmação, mas na 
negação da democracia (GIOVINE, 2001b p. 60 – 61). 
253 No mesmo sentido, Lehmann (2002, p. 12) salienta que “modern information technology instruments are 
no panacea: it remains extremely important to provide access to information in a way that empowers citizens 
and private associations and gives them meta-knowledge on what is going on and where to retrieve salient 
procedural knowledge as well as facts”.  
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pode e deve desempenhar importante função democrática na sua concretização254. Tal 

fenômeno pode ser explicado, por um lado, pela inclusão dos direitos sociais no rol dos 

direitos fundamentais das Constituições, e, por outro, pela incapacidade de o sistema 

político cumprir satisfatoriamente as funções que lhe seriam próprias, o que fez com que 

muitos atores sociais passassem a buscar nos tribunais a efetivação de tais direitos255.  

Se atuação política do Judiciário ficar restrita aos limites constitucionais, tem-se 

o exercício do papel político do Judiciário constitucionalmente definido. Porém, quando o 

exercício da função jurisdicional for além dos limites impostos pelo ordenamento, ocorre o 

denominado “ativismo judicial”, um abuso de seu papel político, o que acarreta uma tensão 

entre os poderes256. Além disso, não parece ser este o caminho mais adequado para 

resolver os problemas do sistema político. A questão é como realizar os ajustes necessários 

no próprio sistema político, e não transferir suas atribuições para o sistema jurídico, pois 

este apresenta outra função e outra forma de operação257. Com isso, o primeiro não se 

aperfeiçoará e o segundo passará a ter novas dificuldades para desempenhar sua função. 

Além disso, evidentemente, é preciso considerar a questão da legitimidade democrática258.   

                                                 
254 Cf. Dworkin, 2008. De acordo com o autor (2008, p. 181 – 184), a “regla de la mayoría no es un método 
particularmente razonable de alcanzar la verdad, ni está cerca de garantizar la igualdad de poder político en 
una comunidad política amplia con instituciones políticas representativas”. Assim, é necessário definir quais 
condições devem ser cumpridas e protegidas em uma comunidade antes de se aplicar a regra da maioria, para 
que a democracia seja considerada um regime político moralmente bom. Entre essas condições está a 
existência de uma Constituição que proteja certos direitos individuais e que seja interpretada pelos juízes, e 
não pelos representantes eleitos, além de poderem ser modificadas somente por maiorias qualificadas.  
255 Um trabalho importante defendendo esse tipo de atuação dos tribunais na doutrina pátria é o de 
Frischeisen (2004). 
256 Como assinala Ramos (2009, p. 3), o ativismo judicial apresenta riscos bastante sérios: “na falta de um 
parâmetro claro e preciso para a aferição de constitucionalidade dos atos normativos objeto de impugnação, 
as soluções encontradas pelas Cortes Constitucionais tendem a ser mais discutíveis sob o ponto de vista 
técnico-jurídico, com o que avultam as suspeitas de haver o órgão de controle extrapolado dos limites de seu 
mister. Na medida em que esses tribunais estão situados em posição cimeira no aparato judiciário ou ocupam 
posição isolada e extrema em relação à Justiça dita ordinária suas decisões não são passíveis de revisão por 
outros órgãos jurisdicionais, o que só faz crescer a desconfiança em relação a possíveis abusos de poder”.  
257 Para uma análise fundamental sobre o assunto a partir da teoria dos sistemas, cf. Campilongo, 2002, 1999, 
p. 84. 
258 Não cabe desenvolver esta discussão aqui. Todavia, registra-se a posição de Ramos (2009, p. 273) a esse 
respeito, como contraponto aos argumentos favoráveis à legitimidade democrática desse tipo de atuação dos 
tribunais apresentados anteriormente. De acordo com o autor, “não devemos incidir no equívoco elitista de 
tentar concretizar uma Constituição democrática, paradoxalmente, atribuindo ao povo um papel secundário. 
O ativismo judicial, que seduz os incautos e agrupa os aristocratas do direito, existe tanto na jurisprudência 
‘progressista’ a proclamar a aplicabilidade imediata dos direitos sociais veiculados por normas 
programáticas, quanto na resistência abusiva da Suprema Corte estadunidense à legislação trabalhista, no 
período do “governo dos juízes”. Compete aos juristas democratas colocar seu saber a serviço da construção 
de instituições que permitam o triunfo de um governo que se faça não apenas em benefício do povo, mas com 
a sua participação decisiva, diretamente, sob determinadas condições, e indiretamente, de modo diuturno, por 
meio dos instrumentos de representação política.” Acrescenta-se, como adverte Bercovici (2009, p. 193), que 
“pensar em concretizar a Constituição é pensar em uma política constitucional, e essa política constitucional 
não será resolvida na esfera dos tribunais, mas na esfera da democracia”. Cf. Bercovici, 2008, p. 14; 17 – 18, 
303, Ávila, 2009, p. 16 – 17. Por outro lado, é preciso ponderar que “o Judiciário, provocado adequadamente, 
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Ainda dentro dos limites do Estado nacional, a terceira proposta discutida para 

superar o déficit democrático das instituições representativas é o da transferência de 

funções típicas do Estado Social para instituições da sociedade civil (compreendida 

enquanto terceiro setor), mediante o estabelecimento de parcerias. Tal proposta se 

fundamenta na observação de que o Estado não consegue atender às demandas da 

sociedade, o que compromete a legitimidade das instituições representativas, de maneira 

que a efetivação de direitos econômicos e sociais deveria ocorrer pela atuação direta da 

sociedade civil. Tem-se, pois, por um lado, um fundamento substancial de legitimação: a 

atuação das instituições do terceiro setor seria mais eficiente do que a do Estado. E, por 

outro, um formal: ao invés de somente eleger e controlar indiretamente os responsáveis 

pela execução das políticas públicas, a sociedade as executaria diretamente259.   

A proposta surge a partir da década de 90 do século XX, num contexto em que 

globalização e neoliberalismo se associaram; sob a justificativa de que a globalização exige 

o aumento da competitividade econômica dos Estados, o receituário neoliberal prega que 

os governos adotem medidas para reduzir o “tamanho” e o custo do Estado por meio, 

sobretudo, de privatizações, seja no sentido de venda de empresas estatais (acompanhada 

da criação de normas e órgãos reguladores), como no de transferência para instituições da 

sociedade civil (mediante diversas formas de parcerias), de serviços públicos destinados ao 

atendimento de direitos sociais260.  

Tais formas de atuação da sociedade civil e de parcerias entre o Estado e o 

terceiro setor são importantes. O problema é que a doutrina neoliberal encara a relação 

Estado – sociedade civil a partir da ideia de substituição do Estado pela ‘sociedade civil’ 

                                                                                                                                                    
pode ser um poderoso instrumento de formação de políticas públicas”, como no caso da previdência social 
brasileira, em que a reivindicação em massa dos cidadãos por seus direitos permitiu avanços, mas é 
necessário que as reivindicações passem do caráter individual e particular ao social e geral. Além disso, “o 
debate judicial permite o avanço da democracia ao permitir as discussões de temas relevantes”, exigindo-se a 
racionalização das “propostas divergentes” (LOPES, 1998, p. 136 – 137). Discutimos o assunto com maior 
profundidade em artigo intitulado “O Papel dos Tribunais na Efetivação dos Direitos Sociais diante do 
Esvaziamento do Circuito Governo/Parlamento”. Cf. Gaspardo, 2011a, p. 251 – 275. 
259 Desenvolvemos este assunto anteriormente e com maior profundidade no artigo “Transformações no 
Estado e relações Estado-Sociedade no século XXI”. Cf. Gaspardo, 2011b, p. 9 - 21.  
260 Cf. Medauar, 2003, p. 96 – 98. Cresce, assim, o espaço para atuação da sociedade civil em atividades de 
interesse público, bem como o número de entidades integrantes do denominado terceiro setor. A ação dessas 
entidades se dá por meio de pressões sobre os órgãos e poderes estatais em defesa das causas que defendem, 
da atuação em canais institucionalizados de participação da sociedade civil na definição das políticas 
públicas, como audiências públicas e conselhos paritários, e, principalmente, do estabelecimento de parcerias 
com o Estado para a realização de atividades de interesse público. Com isso, o Estado passa a ter como 
funções principais estabelecer regras e diretrizes gerais, fomentar ações privadas de interesse público e 
mediar as relações entre partes da sociedade (MEDAUAR, 2003, p. 110 – 114). Nesse contexto, insere-se a 
proposta do “Estado relacional”, que reforça o papel da sociedade civil e de suas parcerias com o Estado. Cf. 
Mendonza e Verniz, 2008, p. 37, 51 – 56, 61, Oliveira, 2008, p. 25, 28.     
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na mediação dos conflitos e na solução dos problemas sociais261. Porém, como a sociedade 

civil trabalha a partir de uma lógica de multiplicação de interesses particulares, percebeu-

se que tal aposta colocava em risco a própria convivência coletiva e a democracia 

(NOGUEIRA, 2004, p. 85 – 87). Além disso, a ideia de solidariedade social não pode 

servir para o Estado “transferir as suas tarefas ou incumbências para a sociedade civil, 

alijando assim as suas responsabilidades sociais” (NABAIS, 1999, P. 173).  

Ora, se a atuação do Estado na prestação de serviços sociais apresenta 

limitações, pode-se afirmar o mesmo com relação à atuação da sociedade civil. Por 

exemplo: (1) as organizações do terceiro setor não estão isentas de interesses particulares, 

muitas vezes opostos ao interesse público, podendo ocorrer a tentativa de tais atores sociais 

buscarem controlar o Estado para satisfazê-los, em prejuízo da capacidade estatal de 

perseguir o bem comum; (2) a não submissão da atuação de tais entidades em atividades de 

interesse público aos controles democráticos; (3) o particularismo, fruto da atuação do 

terceiro setor focada em problemas e grupos determinados, podendo-se perder a noção do 

todo e a consciência das causas estruturais dos problemas sociais, deixando-se de combatê-

las; (4) a excessiva fragmentação da esfera pública em grupos organizados para a defesa 

radical de seus interesses, independentemente da consideração do interesse público262. 

Extrapolando as fronteiras do Estado nacional, existem experiências e 

discussões teóricas que propõem a atuação de tribunais internacionais na aplicação de 

normas de direito internacional, sobretudo de direitos humanos, como possível resposta ao 

déficit democrático das instituições representativas, as quais guardam alguma semelhança 

com o fenômeno nacional da “judicialização da política”, em seus vícios e virtudes, com a 

diferença fundamental de não se limitarem ao âmbito nacional.   

De uma perspectiva fática, tal proposta ocorre porque, ao mesmo tempo em que 

a globalização acirrou a competição internacional e, de certa forma, até para enfrentar suas 

                                                 
261 Na perspectiva neoliberal, enxerga-se a sociedade civil “como fonte geradora de problemas para a 
governabilidade, ou como expediente com que se conta para tentar aliviar os custos do Estado”. Por sua vez, 
a sociedade civil entende ser vítima de um Estado ineficiente, que suga seus recursos sem conseguir resolver 
seus problemas, dispondo-se, em virtude disso, a “‘substituí-lo’ na prestação de serviços, a auxiliá-lo a gerir 
melhor, a compartilhar determinados custos e responsabilidade com ele” (NOGUEIRA, 2004, p. 107).  
262 Cf. LONGO, 2010, p. 93, MENDOZA e VERNIS, 2008, p. 60 e NIETO, 2008, p. 272 – 273. Há também 
uma tendência de valorização da atuação das Organizações Não-Governamentais na esfera internacional 
como uma maneira de compensar o déficit democrático das instituições representativas. Para uma análise 
crítica dessa proposta, cf. Costa, 2004, p. 58 – 59. Por exemplo, o autor pondera que, “alguns Estados e 
algumas Organizações Internacionais já vêm aceitando a participação de ONGs como representantes de 
grupos de interesse”, porém, nem sempre isso conduz à democratização dessas instituições, pois é muito 
frequente que as ONGs atuem em função de interesses particulares, e não de interesses gerais, além de nem 
sempre contemplarem os requisitos da transparência e de não permitirem a “participação universal” nas 
decisões que são tomadas. 
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consequências, tem ocorrido um crescimento da cooperação em diferentes setores, desde o 

comércio até a proteção do meio ambiente. Isso tem provocado forte impacto no direito 

internacional, alargando os domínios sobre os quais incide, na tentativa de se encontrar 

soluções para os problemas decorrentes da relação entre os Estados e que não podem mais 

ser resolvidos na esfera nacional (AMARAL, 2009, p. 24 – 25). 

Do ponto de vista teórico, é bastante ilustrativa a contribuição de Ferrajoli263. O 

autor (2007, p. 41 – 52) propõe uma “integração mundial baseada no direito” internacional, 

fundado não na soberania dos Estados, mas sim sobre a autonomia dos povos. Tal proposta 

se desenvolve a partir da tese segundo a qual teria chegado o fim de “todos os pressupostos 

e de todas as características da soberania, seja interna, seja externa”. Isto porque, se no 

plano interno a soberania já havia se esvaziado com o estabelecimento do Estado 

constitucional de direito, dá-se o mesmo no plano internacional com a existência de um 

“sistema de normas internacionais caracterizáveis como ius cogens, ou seja, como direito 

imediatamente vinculador para os Estados-membros”. Existe, pois, um ordenamento 

jurídico internacional que tem como sujeitos de direitos os Estados, os povos e os 

indivíduos, podendo, inclusive, os dois últimos demandarem contra os primeiros perante 

uma jurisdição internacional264. Concretamente, o autor (2007, p. 53 – 54) propõe um 

constitucionalismo de direito internacional, constituído não só por regras e princípios 

gerais, mas também por garantias concretas de efetivação de suas normas, ou seja, defende 

“uma limitação efetiva da soberania dos Estados por meio da introdução de garantias 

jurisdicionais contra as violações da paz, externamente, e dos direitos humanos, 

internamente”.  

Entretanto, Ferrajoli (2007, p. 42 – 43, 109) reconhece que a proposta é de 

difícil concretização265. Por exemplo, “mesmo a Organização das Nações Unidas, não 

obstante sua inspiração e sua aspiração universalista, continua, não só no plano factual, 

                                                 
263 Cf. Ferrajoli, 2006, p. 454 – 462.   
264 Ferrajoli (2007, p. 46) explica “repensar o Estado em suas relações externas à luz do atual direito 
internacional não é diferente de pensar o Estado em sua dimensão interna à luz do direito constitucional”. Ou 
seja, é preciso assumir os princípios do direito internacional como “vinculadores e seu projeto normativo 
como perspectiva alternativa àquilo que de fato acontece; validá-los como chaves de interpretação e fontes de 
crítica e deslegitimação do existente; enfim, planejar as formas institucionais, as garantias jurídicas e as 
estratégias políticas necessárias para realizá-los”.  
265 Como pondera Campilongo (2007, p. X), em sua apresentação da obra de Ferrajoli, “como horizonte 
axiológico para o trabalho dos juristas, excepcional! Mas e no plano das operações concretas do sistema 
jurídico? E no que diz respeito às relações entre o sistema jurídico e os sistemas político e econômico? E 
quanto à implementação desses valores? Aqui as perplexidades são bem maiores e o confiante otimismo no 
constitucionalismo mundial pode ser temperado.” Todavia, Ferrajoli (2006, p. 463 – 464) afirma que “nada 
autoriza a afirmar que a perspectiva de um Estado internacional de Direito é irrealizável no plano teórico. A 
sua realização depende unicamente da política e precisamente da vontade dos países econômica e 
militarmente mais fortes”.  
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mas também no plano jurídico, a ser condicionada pelo princípio da soberania dos 

Estados” (o que se evidencia na estrutura do Conselho de Segurança controlado pelas 

grandes potências), de maneira que o ordenamento internacional é ineficaz, devido à 

impotência das instituições que deveriam garanti-lo266. Assim, o autor (2007, p. 59 – 60) 

conclui que não há razão para otimismo em curto prazo267, porém, “devemos fugir de 

atitudes excessivamente céticas e resignadas que compartilham, com as atitudes dos 

defensores da ordem desigual existente, a mesma falácia realista: aquela que, no plano do 

direito internacional, chama-se ‘princípio da efetividade’”. Contra tal falácia, deve-se 

resgatar a força normativa e axiológica do direito, de maneira que sua contrariedade pelo 

comportamento dos Estados não sejam consideradas “desmentidos” de suas normas, mas 

sim “violações”. 

Ora, se a transferência de funções políticas dos Poderes Executivo e Legislativo 

para o Judiciário nacional não é a solução para as limitações que a democracia 

representativa enfrenta, tanto menos o será a crença de que um Judiciário internacional será 

capaz de concretizar os direitos fundamentais. Isso não quer dizer que não se reconhece a 

importância das normas internacionais e das cortes internacionais (inclusive, o projeto de 

democracia cosmopolita de David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi tem 

propostas nesse sentido), todavia, a concretização dos direitos fundamentais é uma tarefa 

da política, que deve ser travada no campo das disputas democráticas. Tal posição não tem 

por fundamento apenas o argumento de carência de legitimidade democrática dos tribunais, 

mas também a impossibilidade fática disso acontecer, pois a concretização de direitos 

depende de luta, e a luta ocorre na arena político-democrática. Portanto, as estratégias que 

pretendem enfrentar as limitações do Estado nacional e da democracia representativa por 

meio de recurso a normas e tribunais nacionais ou internacionais não prosperarão se 

deixarem de lado a política268. 

                                                 
266 Cf. Bobbio, 2009, p. 279.  
267 A propósito, Fleiner-Gerster (2006, p. 131) salienta que “não convém acalentar ilusões, pois a realidade 
nos mostra que ainda levará muito tempo até que se possa realizar uma proteção vasta e eficaz dos direitos 
humanos no plano do direito internacional. Muitas resoluções e pactos não são ratificados precisamente pelos 
Estados acusados de violar os direitos humanos. Além disso, muitos Estados se opõem a uma verdadeira 
garantia institucional dos direitos humanos por meio de tribunais internacionais independentes, que 
examinem os recursos individuais concernentes à violação desses direitos e possam eventualmente 
responsabilizar os Estados. Mesmo nos casos em que tais instituições existem, permanece aberta ao Estado a 
possibilidade de decidir, por iniciativa própria, sobre sua adesão a elas e sobre o reconhecimento da proteção 
internacional dos direitos humanos. Todos os acordos relativos aos direitos humanos devem necessariamente 
vencer os obstáculos da soberania nacional”.  
268 Como ressalta Bercovici (2008, p. 20), “o princípio da soberania popular significa que a constituição é 
fruto da soberania popular, e não o contrário”, de forma que não se pode pretender substituir “a soberania do 
povo pela soberania do direito”. 
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Isso não significa que a concretização dos direitos humanos pela via político-

democrática deve ocorrer à margem das normas jurídicas, sobretudo das constitucionais, as 

quais são elementos responsáveis pela racionalização do poder269. 

Outro modelo teórico que vem sendo bastante discutido como alternativa à 

lógica operacional da democracia representativa é a “democracia deliberativa”270, que tem 

em Habermas um de seus principais expoentes271. Esse modelo tem como pressuposto a 

ideia de discurso,272 segundo a qual as pessoas podem se comunicar a respeito de qualquer 

assunto, compreendendo-se mutuamente, com pretensão de validade universal dos 

argumentos colocados, mediante seu teste em discussão273 da qual devem participar todos 

                                                 
269 Cf. Bercovici, 2008, p. 322, 326.  
270 De acordo com Young (2001, p. 365 – 367), a teoria da democracia deliberativa se apresenta “como 
alternativa a uma teoria da democracia baseada nos interesses”, a qual considera “a democracia 
principalmente como processo de expressão de preferências e demandas e de registro das mesmas por meio 
do voto”, de forma que os indivíduos e grupos buscam os próprios interesses (e não o interesse público) e 
competem entre si (formando coalizões se necessário) para que prevaleçam por meio do apoio do voto da 
maioria. A crítica fundamental feita pelos defensores da democracia deliberativa se refere ao fato de que o 
modelo de democracia baseado no interesse se caracteriza pela “irracionalidade” e pela “compreensão 
privatizada do processo político”, ou seja, por um lado, as decisões não são pautadas pela razão, mas pela 
competição e pela força (política, econômica) e, por outro, o norte do processo político não é o bem público, 
mas o atendimento dos interesses dos que vencem a disputa. Desta maneira, de acordo com Young (2001, p. 
368 – 369), uma das principais virtudes do modelo de democracia deliberativa é a “de promover uma 
concepção de predominância da razão sobre o poder na política”, ou seja: “as políticas devem ser adotadas 
não por causa da vitória dos interesses mais poderosos, mas porque os cidadãos ou seus representantes as 
justificam, após ter ouvido e criticado os motivos apresentados”.  
271 Outro importante teórico da democracia deliberativa é Jon Elster. Cf. Elster, 1998.   
272 Habermas (2001, p. 147) diferencia os discursos das negociações: enquanto naqueles os participantes 
“procuram convencer uns aos outros com argumentos, querem atingir visões comuns”, nestas “visam 
equacionar seus interesses diferentes”.  
273 Sobre a importância do debate a fim de racionalizar o processo político, com um olhar sobre a realidade 
norte-americana na era Bush, cf. Dworkin, 2008, p. 21 – 22. Pesquisas recentes no campo das neurociências 
trazem argumentos que ajudam a sustentar o modelo proposto por Habermas. Schwartsman (2011, p. C11) 
relata que foi publicado um artigo dos pesquisadores franceses Hugo Mercier (Universidade da Pensilvânia) e 
Dan Sperber (Instituto Jean Nicod), na edição de abril/2011 da revista “Behavioral and Brain Sciences”, em 
que “sustentam que a razão humana evolui, não para aumentar nosso conhecimento, mas para nos fazer 
triunfar em debates”. Em virtude disso, concluem que “a razão só funciona bem como fenômeno social”. Ou 
seja: “se pensarmos sozinhos, vamos muito provavelmente chafurdar cada vez mais fundo em nossas próprias 
convicções. Mas, se a utilizarmos no contexto de discussões, aumentam bastante as chances de, como grupo, 
nos dar bem”. Isso tem uma implicação política importante: “a política ganharia se conseguíssemos enfatizar 
situações deliberativas, em vez de apenas coletar opiniões” (prática que sustenta tanto a democracia 
representativa quanto a semidireta). Fearon (1998, p. 44 – 63) aponta seis razões para se discutir um 
problema antes de se tomar uma decisão simplesmente votando: “1. Reveal private information” (as pessoas 
expressam diversas intensidades de preferência); “2. Lessen or overcome the impact of bounded rationality” 
(encontra-se melhores soluções para problemas complexos quando são debatidas). “3. Force or encourage a 
particular mode of justifying demands or claims” (os indivíduos são induzidos a justificar suas escolhas não 
baseados apenas em interesses individuais, mas também no interesse público). “4. Help render the ultimate 
choice in the eyes of the group, so as to contribute to group solidarity or to improve the likely implementation 
of the decision” (as discussões, além de favorecer a formação de consensos, facilitam a aceitação e o apoio 
das pessoas às decisões que lhes são impostas). “5. Improving the moral or intellectual qualities of the 
participations” (as discussões se configuram como uma espécie de exercício para desenvolvimento das 
virtudes cívicas). 6. “Do the ‘right thing,’ independent of the consequences of discussion” (as discussões 
permitem decisões melhores).  
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os possíveis interessados, aceitando-se unicamente a força do “melhor argumento”, e com 

propósito exclusivo da “busca cooperativa da verdade”274.   

A partir da teoria do discurso, Habermas (1997b, p. 10 – 23) apresenta um 

conceito de democracia que denomina de “procedimental”275. Tal concepção tem como 

centro o “processo da política deliberativa” e se revela “incompatível com o conceito da 

sociedade centrada no Estado”276, do que decorre sua diferenciação em relação aos dois 

modelos tradicionais de democracia (o liberal e o republicano)277, assimilando, todavia, 

elementos de ambos. O modelo propõe a combinação entre “deliberações 

institucionalizadas e opiniões que se formam de modo informal”278, mediante a ligação do 

sistema político com áreas periféricas da esfera pública, de forma que o Estado não 

ocuparia o centro da sociedade, sendo apenas um dos sujeitos do processo social279. Com 

isso, haveria um “fluxo comunicacional” em que a opinião pública, formada de modo 

“mais ou menos racional” e democrática, em diferentes arenas, seria transmitida até se 

transformar em “decisões institucionalizadas e deliberações legislativas”. Assim, enquanto 

                                                 
274 Cf. Habermas 1997a, p. 137, 1994, p. 136, 2002, p. 9 – 12. Habermas (1997a, p. 164) explica que “de 
acordo com o princípio do discurso, podem pretender validade as normas que poderiam encontrar 
assentimento de todos os potencialmente atingidos, na medida em que estes participam de discursos 
racionais. Os direitos políticos procurados têm que garantir, por isso, a participação em todos os processos de 
deliberação e de decisão relevantes para a legislação, de modo que a liberdade comunicativa de cada um 
possa vir simetricamente à tona, ou seja, a liberdade de tomar posição em relação a pretensões de validade 
criticáveis”. Para uma análise sobre essas ideias de Habermas, cf. Redondo, 2000, p. 29. Cf. Held, 2006, p. 
237 – 238. 
275 Boaventura de Souza Santos (2002, p. 52) inclui o “procedimentalismo” proposto inicialmente por 
Habermas entre as teorias democráticas “contra-hegemômicas”. O autor explica que “para Habermas, a 
esfera pública é um espaço no qual indivíduos – mulheres, negros, trabalhadores, minorias raciais – podem 
problematizar em público uma condição de desigualdade na esfera privada”. Assim, o “procedimentalismo 
democrático” é “uma forma de exercício coletivo do poder político cuja base seja um processo livre de 
apresentação de razões entre iguais”.  
276 A propósito, Habermas (1997b, p. 24) afirma que a “idéia de democracia, apoiada no conceito de discurso, 
parte da imagem de uma sociedade descentrada, a qual constitui – ao lado da esfera pública política – uma 
arena para a percepção, identificação e o tratamento de problemas de toda a sociedade”.  
277 Habermas (1997b, p. 19 – 21) aponta que, na perspectiva liberal “o processo democrático se realiza na 
forma de compromissos de interesses”, os quais são formados por instrumentos como o voto e o parlamento, 
baseados nos “direitos fundamentais liberais”. O centro de tal modelo não está na “autodeterminação 
democrática das pessoas que deliberam, e sim, na normatização constitucional e democrática de uma 
sociedade econômica, a qual deve garantir um bem comum apolítico, através da satisfação das expectativas 
de felicidade de pessoas privadas em condições de produzir”. Já a concepção republicana “vê a formação 
democrática da vontade realizando-se na forma de um auto-entendimento ético-político, onde o conteúdo da 
deliberação deve ter o respaldo de um consenso entre os sujeitos privados e ser exercido pelas vias culturais”. 
Além disso, de acordo com a concepção republicana, “a formação política da opinião e da vontade das 
pessoas privadas constitui o medium, através do qual a sociedade se constitui como um todo estruturado 
politicamente”. O risco desta perspectiva é “transformar a sociedade numa totalidade política”.  
278 Cf. Habermas, 2001, p. 153 – 154, 162 – 163.  
279 Cf. Habermas (1997b, p. 25): “a teoria do discurso considera o sistema político como um sistema de ação 
ao lado de outros, não o centro, nem o ápice, muito menos o modelo estrutural da sociedade”. O autor 
salienta que o processo deliberativo necessita de “uma cultura política libertária e de uma socialização 
política esclarecida, especialmente das iniciativas de associações que formam a opinião – as quais se formam 
e se regeneram quase sempre de modo espontâneo, dificultando as intervenções diretas do aparelho político”.  
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o sistema político constitui “um sistema parcial, especializado em decisões que obrigam 

coletivamente”, “as estruturas comunicativas da esfera pública formam uma rede ampla de 

sensores que reagem à pressão de situações problemáticas da sociedade como um todo e 

estimulam opiniões influentes”. Embora tais estruturas comunicativas não possam 

“‘dominar’ por si mesma o uso do poder administrativo”, elas podem “de certa forma, 

direcioná-lo”.280  

Habermas (1997b, p. 114 – 115) não desconhece que sua proposta apresenta 

limites. Por exemplo, ele aponta o risco de a formação da opinião pública ser dirigida pelo 

governo e pelos meios de comunicação de massa (de maneira que, ao invés de o 

encaminhamento dos temas e o amadurecimento da discussão partir da periferia social, eles 

acabem por se originar no centro).281 Por outro lado, ele acredita que essa situação poderia 

se alterar à medida que os atores da sociedade civil assumissem um papel ativo, ao 

tomarem consciência da crise pela qual passamos, invertendo-se “a direção do fluxo 

convencional da comunicação na esfera pública e no sistema político, transformando 

destarte o modo de solucionar problemas de todo o sistema político”. Essa inversão 

também poderia acontecer porque a sociedade civil é mais sensível aos novos problemas 

que vão surgindo do que o sistema político, de forma que aquela consegue percebê-los 

antes desse282.  

O modelo de democracia deliberativa tem um grande valor no que se refere à 

análise crítica que faz da democracia representativa que, dentro de sua lógica competitiva, 

muitas vezes favorece a irracionalidade e a privatização do processo político, pois o que 

prevalece é a vontade dos vencedores nas diferentes disputas, a qual não corresponde, 

necessariamente, nem à melhor solução, nem ao interesse público, podendo representar 

simplesmente o interesse dos vencedores.  

Além disso, este modelo apresenta como vantagem em relação aos anteriores, 

em termos de aplicação à realidade de policentrismo do poder, o fato de não ser centrado 

no Estado e propor formas mais flexíveis de formação da vontade política. Porém, sua 

                                                 
280 Habermas (2001, p. 148) destaca a conexão existente entre direitos humanos e soberania popular como um 
requisito de sustentação de seu modelo, porque “os direitos humanos institucionalizam as condições de 
comunicação para a formação da vontade política racional”. Cf. Habermas, 1997a, p. 138.  O autor (2001, p. 
146) explica que “a teoria política deu uma dupla resposta para a questão da legitimação: soberania popular e 
direitos humanos”, sendo que a primeira “fixa um procedimento que fundamenta a expectativa de resultados 
legítimos com base nas suas qualidades democráticas”, e os últimos “garantem aos cidadãos da sociedade a 
vida e a liberdade privada, a saber, âmbitos de ação para seguirem seus planos de vida pessoais”. 
281 Cf. Habermas, 2006, p. 222.  
282 Esse não é o único requisito apontado por Habermas para superar os limites de seu modelo. Para maiores 
detalhes sobre esse assunto cf. HABERMAS, 1997b, p. 137, 186, 2006, p. 32, 236, Neves, 2009, p. 672. 
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proposta de racionalidade idealizada não reflete a realidade do comportamento político 

humano, o qual se orienta muito mais por interesses egoísticos e paixões, do que por uma 

racionalidade aberta à contestação, por meio da qual se busca “cooperativamente a 

verdade”283. Tais práticas se mostram inviáveis mesmo em sociedades de forte integração 

social284, o que se dirá, pois, em uma sociedade desintegrada, desigual e de um Estado 

controlado por interesses privados como o brasileiro.  

Portanto, a proposta de democracia deliberativa apresenta limites que nos 

parecem intransponíveis. Por exemplo, estariam os banqueiros, ainda que em nome de uma 

racionalidade econômica, dispostos a pagar mais tributos para ajudar a custear uma renda 

mínima para todos (tal como propôs, entre outros autores, Ferrajoli)? Ora, em uma 

sociedade heterogênea como a brasileira, não é possível afastar a dimensão de disputa, de 

luta, da prática democrática, não no sentido simplificador de uma luta de classes, mas sim 

de uma luta entre complexos interesses (alguns legítimos, outros nem tanto), ideias e 

manifestações culturais285.  

Destacamos, por fim, o modelo de “democracia radical e plural” de Mouffe, por 

apresentar uma crítica aos modelos liberais de democracia, especialmente dirigida à 

democracia deliberativa, mas também abrangendo outros, inclusive a democracia 

cosmopolita. A autora pondera que tais propostas não descrevem corretamente a realidade 

e não são capazes de prescrever respostas corretas para os problemas contemporâneos. Isso 

porque os autores que desenvolvem tais modelos, de forma errônea, enfatizam 

exageradamente o consenso, o diálogo e a racionalidade da política e, de forma 

correspondente, a crença de que o antagonismo, os conflitos, as paixões e, no limite, o 

próprio poder possam ser eliminados da política286. Supõem, pois, de forma equivocada, 

que não existem divisões sociais, e que a política pode atuar em um contexto de 

neutralidade, de maneira que as decisões possam satisfazer a todos287. Por fim, argumenta 

que também falham ao entender que as decisões políticas são tomadas exclusivamente a 

                                                 
283 A propósito, Sólon (2002, p. 53) afirma que se exigir “dos indivíduos que formam a moderna sociedade 
de massas uma ação política virtuosa é uma sobrecarga que pesaria demais sobre seus ombros”. Para uma 
abordagem crítica sobre a democracia deliberativa, cf. Held, 2006, p. 242, Young, 2001, p. 374 – 386.  
284 Cf. Sólon, 2002, p. 54.  
285 Bercovici (2008, p. 305) afirma que “a crença no governo pela discussão é do liberalismo, não da 
democracia. Os partidos de massa não buscam convencer seus adversários da correção de suas posições, mas 
obter maioria para poderem governar”.  
286 Cf. Mouffe, 2000, p. 8, 2006, 6, 10.  Mouffe (2005, p. 141) comenta que “it is precisely this dimension of 
undecidability and coercion that ‘political liberalism’ is at pains to eliminate. It offers us a picture of the 
well-ordered society as one from which antagonism, violence, power and repression have disappeared. But, 
in fact, this is only because they have been made invisible through a clever stratagem”.  
287 Cf. Mouffe, 2000, p. 110.   
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partir de cálculos racionais de interesses ou deliberações morais, de maneira que não são 

capazes de compreender o papel das paixões “as one of the main moving forces in the field 

of politics and finds itself disarmed when faced with its divers manifestations”288. 

Como alternativa aos modelos liberais de democracia, Mouffe propõe o que 

denomina de “democracia radical e plural” ou “pluralismo agonístico”. Trata-se de um 

modelo democrático que reconhece que relações de poder (dominação, exclusão e 

violência), antagonismos, conflitos e paixões são inerentes às relações sociais, não sendo 

possível eliminá-los pela razão e pelo diálogo. Consequentemente, não existem consensos 

racionais e permanentes na esfera pública, mas somente consensos temporários e 

resultantes de um poder hegemônico. Assim, o que se deve buscar é a construção de 

instituições capazes de explicitá-los (para que diferentes projetos políticos hegemônicos 

possam ser contestados e confrontar-se em um ambiente pluralista), limitá-los e 

transformá-los, a fim de torná-los compatíveis com os valores democráticos. Enfim, o 

grande objetivo da política democrática não é eliminar os conflitos, mas transformar o 

antagonismo em “agonismo”, e a luta entre inimigos em confronto entre adversários289, o 

qual, todavia, não será resolvido por meio da discussão racional, permanecendo um 

elemento de antagonismo nessa relação. Isso não significa que o consenso não seja 

necessário para a democracia: deve existir em torno das instituições e dos valores 

democráticos, mas deve ser acompanhado pelo dissenso, pela pluralidade de posições 

(tanto quanto à maneira de realizar os valores democráticos, como com relação às decisões 

a serem tomadas). Até porque, o consenso e a unanimidade não passam de ilusões, e são 

antipolíticos e fatais para a democracia290, pois podem levar à intolerância e à construção 

forçada de identidades políticas291. 

                                                 
288 Cf. Mouffe, 2006, p. 24. Desta maneira, Mouffe (2003, p. 11) conclui que “o tipo de teoria política 
democrática dominante atualmente não pode nos ajudar a entender a importância do dissenso numa sociedade 
democrática. Ela é incapaz de captar as diferentes formas de antagonismos que emergem em nosso mundo 
globalizado, pós-guerra fria, e de enfrentar um tipo de política democrática que poderia dar conta deles”. 
289 Mouffe (2003, p. 16) explica que o “outro” não deve ser “visto como um inimigo a ser destruído, mas 
como um ‘adversário’, isto é, alguém com cujas idéias iremos lutar, mas cujo direito de defender tais idéias 
não vamos questionar”.  
290 Nesse sentido, Mouffe (2006, p. 5) adverte para o risco de, na ausência de instituições capazes de fazer 
com que os conflitos assumam uma forma agonística, eles podem se expressar de uma maneira antagônica, 
ou seja: como um confronto moral entre o bem e o mal, em que os adversários são considerados como 
inimigos a serem destruídos.    
291 Cf. Mouffe, 2000, p. 22, 33 – 34, 100, 103 – 104, 117, 2003, p. 14 – 16, 2005, p. 5 – 6, 18, 2006, p. 3, 20, 
31. Mouffe (2003, p. 11) defende que uma sociedade democrática não é uma “sociedade pacificada e 
harmoniosa onde as divergências básicas foram superadas e onde se estabeleceu um consenso imposto a 
partir de uma interpretação única dos valores comuns”, mas sim uma sociedade “com uma esfera pública 
vibrante onde muitas visões conflitantes podem se expressar e onde há possibilidade de escolhas entre 
projetos alternativos legítimos”. Isso porque, de acordo com a autora, “ao contrário do que hoje é comumente 
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A descrição da realidade política feita pelo modelo de “democracia radical e 

plural” ou “pluralismo agonístico” parece bastante adequada, porém, no campo prescritivo, 

ele não apresenta propostas institucionais destinadas a viabilizar sua compreensão do 

processo democrático.  

Esse elenco, embora não exaustivo292, demonstra que existe uma grande 

diversidade de abordagens contemporâneas para o tema da democracia, e cada uma delas 

apresenta seu valor e um vasto campo de pesquisa. Diante disso, o reconhecimento de que 

existe um déficit democrático das instituições representativas poderia ser analisado a partir 

do confronto do paradigma representativo com diversos modelos teóricos.    

Entretanto, como estamos estudando o déficit democrático das instituições 

representativas resultante do fenômeno da globalização, não tem sentido trabalharmos com 

propostas que permanecem presas aos limites do Estado Nacional293, como a da 

democracia participativa, e aquelas que atribuem o protagonismo democrático aos tribunais 

ou às organizações não-governamentais, além de que as duas últimas pretendem realizar a 

democracia negando a política (o que também ocorre com as propostas que depositam 

todas as suas esperanças no direito e nos tribunais internacionais). Em segundo lugar, não 

pretendemos desenvolver essa investigação tendo como instrumento teórico modelos 

democráticos muito abstratos ou idealizadores, como o da democracia deliberativa, pois 

não fornecem as condições necessárias para a compreensão da realidade política. Por fim, 

também não se enquadram, nos propósitos desta pesquisa, modelos de democracia que, 

embora sejam úteis do ponto de vista analítico e conceitual, pouco avançam em termos de 

propostas institucionais, como o do pluralismo agonístico.  

Diante disso, optamos por discutir as possibilidades de se suprir o déficit 

democrático das instituições representativas brasileiras a partir do projeto de “democracia 
                                                                                                                                                    
tido como certo, é um equívoco acreditar que uma ‘boa sociedade’ é aquela na qual os antagonismos foram 
erradicados e onde o modelo adversarial de política se tornou obsoleto”.   
292 Evidentemente, não é possível fazer referência a todas as propostas teóricas alternativas ao modelo de 
democracia representativa. Todavia, ressaltamos, ainda, as propostas da “democracia organizacional” e a da 
valorização do poder local. Cf. FARIA, 2002, p. 222 – 226, 284 – 286, 289, p. 326 – 328.  
293 Nesse sentido, Held (2006, p. 276 – 277) afirma que as propostas de reformas no sistema eleitoral e 
partidário, do financiamento de campanhas e de democratização do acesso e da divulgação de informações na 
mídia continuam sendo fundamentais para o aperfeiçoamento da democracia. Todavia, nenhuma dessas 
propostas poderá dar uma contribuição decisiva para tornar a política mais democrática sem que se enfrente o 
problema fundamental: “how can the requirements of democratic public life (open debate, reasoned 
deliberation, access to power centers, general political participation, etc.) be reconciled with those institutions 
of state (from the executive to branches of the administration) whose task it is to uphold the rule of law, 
mediate disputes and negotiate among conflicting interests? How can the requirements of both a ‘sovereign 
state’ and a ‘sovereign people’ be met?”. Além disso, Held (2006, p. 288) destaca que as instituições da 
democracia representativa liberal continuam a ser fundamentais para o controle do Estado, porém, a 
separação entre as esferas em que se dá o controle formal e o controle real demonstra seus limites e sua 
insuficiência, o que tem levado muitos atores a buscarem outras formas de participação política.  
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cosmopolita” na forma em que foi desenvolvido por David Held, Anthony McGrew e 

Daniele Archibugi. Tal opção não representa uma adesão integral ao modelo, nem ocorre 

por considerá-lo isento de limites e contradições. Porém, entendemos que seja o mais 

adequado para explicar a realidade atual e abrir perspectivas para novos desenhos 

institucionais que tornem a democracia mais operacional e efetiva em um mundo 

policêntrico. Isso porque, em um cenário complexo como o atual, não é possível pensar a 

democracia de forma restrita ao Estado Nacional, ou às instituições representativas, ou à 

esfera de poder local, ou aos tribunais, ou às organizações internacionais ou blocos 

regionais – é necessário um projeto de governança democratizada de múltiplas camadas 

(da local até a global), como propõe a democracia cosmopolita.  

Além disso, tal modelo apresenta um bom enquadramento na sede 

epistemológica desta pesquisa: a Teoria Geral do Estado. Sua análise tem significativo 

potencial crítico perante à realidade política e institucional vigente, e suas prescrições não 

ficam restritas a conceitos abstratos, mas avançam na discussão sobre as questões 

institucionais294.  Por fim, diante da desigualdade social, da miséria, da crise ambiental e de 

tantos outros problemas que atingem a humanidade, os quais foram amplificados pelo atual 

processo de globalização, não se admite a neutralidade; e a democracia cosmopolita toma a 

posição de uma globalização pelos direitos humanos. 

CAPÍTULO 2 – GLOBALIZAÇÃO E POLICENTRISMO DO PODER 

 
Neste Capítulo, analisaremos o déficit democrático das instituições 

representativas decorrente dos fenômenos da globalização e do policentrismo do poder. 

Com isso pretendemos, fundamentalmente, esclarecer quais são as causas e qual é a 

dimensão do problema, a fim de que possamos aferir, posteriormente, se o “modelo 

cosmopolita” representa ou não a “terapia” mais adequada para seu tratamento.  Para tanto, 

o primeiro passo será definir em que consiste a globalização, quais são suas origens 

remotas e seus fatores determinantes, bem como suas principais consequências 

socioeconômicas, ambientais e socioculturais. Em seguida, trataremos do impacto da 

globalização sobre o Estado nacional e da configuração do policentrismo do poder. A partir 

desses pressupostos, discutiremos, finalmente, o déficit democrático das instituições 

                                                 
294 Sobre a importância da questão institucional, Sen (2000, p. 168) afirma que “os indivíduos vivem e atuam 
em um mundo de instituições. Nossas oportunidades e perspectivas dependem de que instituições existem e 
do modo como funcionam”. Por outro lado, Sen (2000, p. 186) pondera que “embora devamos reconhecer a 
importância das instituições democráticas, elas não podem ser vistas como dispositivos mecânicos para o 
desenvolvimento. Seu sucesso é condicionado por nossos valores e prioridades e pelo uso que fazemos das 
oportunidades de articulação e participação disponíveis”.  
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representativas decorrente da globalização. Por fim, teceremos algumas considerações 

sobre os limites das duas tentativas concretas que estão em curso para a superação de tal 

déficit democrático: de um lado, a tentativa de fortalecimento dos Estados nacionais e, de 

outro, as Organizações Internacionais e os Blocos Regionais. 

 
2.1. Globalização  

 

2.1.1. Globalização: Conceito e Origens Remotas  

 

A globalização não é um fenômeno novo, mas uma tendência que caracteriza a 

humanidade desde os primórdios de sua história. Todavia, a globalização contemporânea 

(ou em sentido estrito) apresenta traços distintivos e tem suas origens na década de setenta 

do século XX. É preciso, portanto, distinguir essas duas ideias. 

Em sentido bastante amplo, a globalização pode ser compreendida como certo 

nível de integração mundial, comércio e relacionamento político e cultural entre os 

diferentes povos da Terra.  Trata-se de um processo contínuo iniciado com as primeiras 

migrações do Homo sapiens, passando “pelas conquistas dos antigos romanos, a expansão 

do Cristianismo e do Islã, as grandes navegações da era moderna, a difusão dos ideais da 

Revolução Francesa, o neocolonialismo do Século das Luzes, ganhando impulso depois da 

Segunda Guerra Mundial”295 (LEWANDOWSKI, 2004, p. 50).  

Anota-se que foi nos séculos XV e XVI, com a denominada “revolução 

copernicana” e a percepção de que a humanidade habitava em um globo, que a integração 

mundial passou a progredir constantemente e sem retrocessos, impulsionada, sobretudo, 

por interesses comerciais (LEWANDOWSKI, 2004, p. 50). No século XVIII, dois fatores 

foram fundamentais para o processo de integração global: (1) o aumento populacional, 

decorrente, sobretudo, dos progressos da medicina, o qual resultou na formação de massas 

concentradas nas cidades que passaram a estabelecer “redes de comunicação”; e (2) a 

Revolução Industrial, a qual provocou uma progressiva mudança do predomínio da 

ocupação da população, inicialmente da agricultura para a indústria, em seguida para o 

comércio e serviços e, mais recentemente, também para as formas de trabalho baseadas no 

saber, as quais dependem de informações, pesquisa e inovação. Já no século XX, acelerou-

se o contínuo progresso técnico e científico da humanidade, principalmente nos campos da 

comunicação, do transporte e da automação, revolucionando a economia e a própria forma 

                                                 
295 Cf. Amaral, 2008, p. 35, Rocha, 2003, p. 79 – 80.    
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de o homem viver, bem como gerando uma sociedade extremamente complexa e dominada 

por especialistas (HABERMAS, 2001, p. 54 – 58).  

Apesar dessa continuidade histórica da globalização em sentido amplo e a 

existência de elementos em comum, os fenômenos que ocorreram a partir da década de 

setenta do século XX (dos quais trataremos a seguir) desencadearam uma configuração 

econômica, social, cultural e política mundial que permite concluir que a globalização atual 

apresenta características que a distingue profundamente de outras experiências296. 

De acordo com Held (2007, p. 305 – 306, 2004, p. 172, 1995, p. 100), a 

globalização não é um fenômeno singular e linear, mas sim multidimensional, pois envolve 

importantes mudanças em diversos domínios, como o econômico, o político, o tecnológico, 

o cultural e o ambiental, os quais interagem continuamente, mas não é possível 

compreender o que se passa em cada um deles simplesmente projetando, por exemplo, o 

que ocorre no campo econômico sobre os demais, também é preciso considerá-los 

individualmente297. As principais características dessas mudanças, que marcam todos os 

campos acima descritos são: a intensificação das atividades desenvolvidas além das 

fronteiras estatais; o crescimento da interação e da interconexão entre atores das diversas 

partes do mundo e da formação de redes entre eles298; a aceleração da velocidade de todos 

os processos sociais, em virtude do desenvolvimento das novas tecnologias de 

comunicação e transporte, sobretudo em termos de deslocamento e da difusão de ideias, 

bens, informações, capital e pessoas; a mundialização dos objetivos de muitas e 

impactantes atividades econômicas, sociais e políticas; e a repercussão global de eventos 

locais. Tem-se, portanto, no entendimento de Held, uma ordem mundial integrada e uma 

reconfiguração da organização espacial e temporal globais299, o que repercute no 

funcionamento e na compreensão das instituições democráticas300. 

Evidentemente, não são todos que, como os autores denominados “globalistas”, 

compreendem o fenômeno da globalização dessa maneira, ou seja, como um 

                                                 
296 Cf. Held e McGrew, 2007, p. 1 – 2. Na expressão de Giddens (2007, p. 20), “a globalização, tal como a 
estamos experimentando, é sob muitos aspectos não só nova, mas também revolucionária”.  
297 Cf. Giddens, 2007, p. 20 – 21, 23.  
298 Já Bull (2002, p. 306 – 307) pondera que o “‘encolhimento do mundo’, ao mesmo tempo que trouxe às 
sociedades uma percepção e interação recíprocas que elas nunca tiveram antes, por si mesmo, não cria uma 
unidade de perspectiva, e com efeito não provocou essa unificação”. Além disso, são criadas “novas fontes 
de tensão entre sociedades com diferente inclinação ideológica, diferentes tamanhos, culturas e civilizações, 
assim como estágios de desenvolvimento econômico”.  
299 Cf. Held e McGrew, 2007, p. 1 – 2. 
300 Held e McGrew (2001, p. 7 – 8) explicam que esse fenômeno “gerou muita reflexão sobre as 
insuficiências das abordagens ortodoxas sobre a política, a economia e a cultura, que presumiam uma 
separação rigorosa entre as questões internas e externas, os campos nacional e internacional, o local e o 
global”.  
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“acontecimento histórico real e significativo”. Há outros, designados como “céticos”301, 

que entendem que a globalização não passa de uma “construção primordialmente 

ideológica ou mítica de valor explicativo marginal”302 (HELD e MCGREW, 2001, p. 9). 

Não obstante as ponderações feitas pelos céticos, como explica Faria (2002, p. 

61 – 62), não há precedentes históricos para o atual processo de “superação das restrições 

de espaço pela minimização das limitações de tempo, graças ao vertiginoso aumento da 

capacidade de tratamento instantâneo de um gigantesco volume de informações”. O 

mesmo se pode afirmar com relação a algumas consequências desse processo, tais como o 

protagonismo das corporações transnacionais em detrimento do Estado Nacional, e os 

enormes “movimentos transnacionais de capital, especialmente o financeiro”. 

No mesmo sentido, Castells (2009, p. 142 – 143) esclarece que a atual 

“economia informacional é global”, o que se distingue da ideia de “economia mundial”. 

Isso porque, temos hoje “uma economia com capacidade de funcionar como uma unidade 

em tempo real, em escala planetária”. Ressalta-se que “nem tudo é global na economia: de 

fato, a maior parte da produção, do emprego e das empresas é, e continuará, local e 

regional”. Todavia, “as economias de todo o mundo dependem do desempenho de seu 

núcleo globalizado”, o qual “contém os mercados financeiros, o comércio internacional, a 

produção transnacional e, até certo ponto, a ciência e tecnologia, e mão de obra 

especializada”. O que explica, portanto, a existência de uma economia global, é o fato de 

que seus “componentes centrais têm a capacidade institucional, organizacional e 

                                                 
301 Giddens (2007, p. 19) afirma que “os céticos tendem a se situar na esquerda política, sobretudo na velha 
esquerda. Pois, se tudo isso for essencialmente um mito, os governos continuam capazes de controlar a vida 
econômica e o welfare state permanece intacto. A noção de globalização, segundo os céticos, é uma 
ideologia espalhada pelos adeptos do livre mercado que desejam demolir sistemas de previdência social e 
reduzir despesas do Estado”.  
302 Para aprofundamento da discussão sobre a posição dos céticos e a dos globalistas com relação à 
globalização, cf. Held e McGrew, 2001, p. 9 – 86. Outra classificação sobre as posições teóricas acerca da 
globalização divide os autores entre “globalistas”, “internacionalistas” e “transformacionalistas” (HELD, 
2004, p. 3). Como exemplo de posição cética podemos citar Höffe. De acordo com o autor (2005, p. 16 – 19), 
“a atual globalização não cria nenhuma condição realmente nova. Onde quer que haja Estados litigando com 
seus vizinhos ou fazendo intercâmbio de mercadorias e serviços, como também de conhecimentos, 
habilidades e artes, sem esquecer histórias, cantigas e ligações matrimoniais, surge um emaranhado de 
relações, em virtude das quais nenhum Estado pode viver sua própria história sem ser influenciado por todos 
os outros”. Assim sendo, em primeiro lugar, há evidências históricas que indicam que a globalização “não é 
um fenômeno tão ‘hodierno’”, mesmo quando se considera os mercados de finanças e câmbio, pois, “na 
época do clássico padrão-ouro, ou seja, nos anos de 1887 até 1914, o comércio entre os países desenvolvidos 
girava mais ou menos em níveis atuais”. Em segundo lugar, “mesmo nos dias de hoje, a globalização 
econômica só acontece de maneira atenuada”, o que se demonstra, por exemplo, pelo caráter seletivo da 
globalização, já que o “comércio global se realiza sobretudo entre a União Européia, o Japão e os Estados 
Unidos”. Além disso, as exportações de países centrais, como os EUA, correspondem a apenas dez por cento 
de seu PIB, e “o próprio financiamento das empresas processa-se predominantemente ‘em casa’: nos limites 
da própria economia do país”. Portanto, “como esse duplo ceticismo é justificável, a atual globalização 
significa primeiramente uma tendência, e não o resultado conclusivo dessa tendência”.   
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tecnológica de trabalhar em unidade em tempo real, ou em tempo encolhido, em escala 

planetária”.  

Portanto, no entendimento de Castells (2005, p. 99), o que diferencia o atual 

fenômeno de globalização é o fato de que “vivemos em sociedades cujas funções centrais 

são determinadas por processos globalmente articulados em tempo real”, criando-se uma 

condição única de interdependência global, a qual tem nas tecnologias não propriamente a 

causa, mas o meio pelo qual se realiza303. 

Já, na síntese apresentada por Faria (2008, p. 3), a globalização pode ser 

compreendida como  

um conceito aberto e multiforme que denota a sobreposição do mundial 

sobre o nacional e envolve problemas e processos relativos à abertura e 

liberalização comerciais, à integração funcional de atividades econômicas 

internacionalmente dispersas, à competição interestatal por capitais voláteis 

e ao advento de um sistema financeiro internacional sobre o qual os 

governos têm uma decrescente capacidade de comando e controle. Nessa 

perspectiva, globalização é um conceito relacionado às idéias de 

‘compressão’ de tempo e espaço, de comunicação em tempo real, on-line, 

de dissolução de fronteiras geográficas, de multilateralismo político-

administrativo e de policentrismo decisório304.  

Para efeitos do problema investigado nesta tese, as considerações até aqui 

apresentadas já indicam alguns limites que a globalização contemporânea impõe para o 

modelo de democracia representativa: enquanto as instituições representativas funcionam 

no espaço do Estado Nacional e no tempo vagaroso das eleições e das deliberações 

parlamentares, a economia funciona em escala global e tempo real, com um crescente 

protagonismo das corporações transnacionais, sobre as quais as referidas instituições não 

exercem controle satisfatório.  

                                                 
303 Castells (2005, p. 99) atribui especial importância à internet e a outras redes de informática, as quais 
considera como a “espinha dorsal desse processo de interdependência global”.  
304 Cf. Faria, 2002, p. 52. Registramos, ainda, duas outras importantes compreensões de globalização, as 
quais não coincidem, mas, em linhas gerais, assemelham-se às apresentadas por Held, Castells e Faria. De 
acordo com Lewandowski (2004, p. 51), trata-se de “uma nova etapa na evolução do capitalismo, tornada 
possível pelo extraordinário avanço tecnológico registrado nos campos da comunicação e da informática. 
Essa fase caracteriza-se basicamente pela descentralização da produção, que se distribui por diversos países e 
regiões, ao sabor das conveniências e interesses das empresas multinacionais. Cuida-se, em verdade, de uma 
nova divisão internacional do trabalho, em que os insumos e a mão-de-obra, notadamente a especializada, 
circulam com desenvoltura entre os diferentes centros de produção, graças à crescente integração dos 
mercados”. Já segundo Neves (2008, p. 216 – 217), a globalização pode ser definida como a “intensificação 
crescente das relações sociais e comunicações supra-regionais mundializadas, com reflexos profundos na 
reprodução dos sistemas político-jurídicos territorialmente segmentados em forma de Estado”. 
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Diante dessa constatação, é necessário um estudo mais detalhado dos fatores 

que desencadearam o atual processo de globalização, a fim de que, em seguida, possamos 

compreender com maior precisão seus impactos sobre os Estados Nacionais e as 

instituições representativas, condição indispensável para avaliar as possibilidades de a 

proposta de democracia cosmopolita suprir seu déficit democrático. 

 

2.1.2. Globalização: Fatores Determinantes  

 

Como já salientado, foi a partir do último quarto do século XX que se 

intensificou um conjunto conectado de transformações tecnológicas, econômicas, políticas, 

geopolíticas e ideológicas, que levou à globalização contemporânea305. 

As transformações tecnológicas, especialmente no campo da informação, 

constituem a base material sobre a qual se sustenta a globalização306, pois sem elas não 

seria possível a reestruturação do sistema capitalista, ocorrida a partir da década de oitenta, 

como resposta à crise iniciada na década anterior. Embora conhecimento e informação 

sejam “elementos cruciais em todos os modos de desenvolvimento, visto que o processo 

produtivo sempre se baseia em algum grau de conhecimento e no processamento da 

informação”, na nova forma assumida pelo capitalismo, “a fonte de produtividade acha-se 

na tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da informação e de 

comunicação de símbolos”. Além disso, enquanto no período do industrialismo o objetivo 

principal era “o crescimento da economia” ou a “maximização da produção”, no do 

“informacionalismo”, busca-se o “desenvolvimento tecnológico, ou seja, a acumulação de 

conhecimentos e maiores níveis de complexidade do processamento da informação”. Por 

outro lado, a formação do “paradigma da tecnologia da informação” foi impulsionada pela 

reestruturação do sistema capitalista, pautada pela busca do aumento da produtividade, da 

competitividade e da lucratividade, bem como pela globalização da produção e dos 

mercados. Assim, o desenvolvimento de tais tecnologias e o advento do “capitalismo 

informacional” implicam-se mutuamente307 (CASTELLS, 2009, p. 50; 53 – 55).   

                                                 
305 Para uma explicação sobre as origens da globalização contemporânea, cf. Gómez, 2000, p. 146 – 147, 
Rocha, 2003, p. 81.  
306 Cf. Mathew, 2003, p. 204. Woods (2007, p. 25) também destaca o papel da tecnologia, porque “this makes 
it easier for market actors, companies, refugees, religious groups, non-governmental organizations and the 
like – not to mention criminal gangs – to operate transnationally”.  
307 Adverte-se que, “embora a reestruturação do capitalismo e a difusão do informacionalismo fossem 
processos inseparáveis em escala global, as sociedades agiram/reagiram a esses processos de formas 
diferentes, conforme a especificidade de sua história, cultura e instituições” (CASTELLS, 2009, p. 56). 
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Essa “revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação”308, 

iniciada no final do século XX, e a forma de “organização em rede” dela decorrente não 

têm impacto somente na produção em si, mas também em toda a estruturação da economia, 

na cultura e na própria dinâmica da sociedade309 (CASTELLS, 2009, p. 39). Isso não 

significa, como explica Castells (2009, p. 43), que a tecnologia determina a sociedade, mas 

que “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem 

suas ferramentas tecnológicas”310.  

Isso porque,  

apesar de serem organizadas em paradigmas oriundos das esferas 

dominantes da sociedade (por exemplo, o processo produtivo311, o 

complexo industrial militar), a tecnologia e as relações técnicas de 

produção difundem-se por todo o conjunto de relações e estruturas sociais, 

penetrando no poder312 e na experiência313 e modificando-os. Dessa forma, 

os modos de desenvolvimento modelam toda a esfera de comportamento 

social, inclusive a comunicação simbólica. Como o informacionalismo 

baseia-se na tecnologia de conhecimentos e informação, há uma íntima 

relação entre cultura e forças produtivas e entre espírito e matéria, no modo 

de desenvolvimento informacional. Portanto, devemos esperar o 

                                                 
308 Castells (2009, p. 109 – 110) aponta as seguintes características do novo paradigma da revolução 
tecnológica: (1) “são tecnologias para agir sobre a informação, não apenas informação para agir sobre a 
tecnologia”; (2) “como a informação é uma parte integral de toda atividade humana, todos os processos de 
nossa existência individual e coletiva são diretamente moldados (embora, com certeza, não determinados) 
pelo novo meio tecnológico”; (3) a “lógica de redes” está presente em “qualquer sistema ou conjunto de 
relações, usando essas novas tecnologias da informação”; (4) “o paradigma da tecnologia da informação é 
baseado na flexibilidade”, ou seja, “o que distingue a configuração do novo paradigma tecnológico é a sua 
capacidade de reconfiguração, um aspecto decisivo em uma sociedade caracterizada por constante mudança e 
fluidez organizacional”. Essa flexibilidade “tanto pode ser uma força libertadora como também uma 
tendência repressiva, se os redefinidores das regras sempre forem os poderes constituídos”; (5) há uma 
“crescente convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado, no qual trajetórias 
tecnológicas antigas ficam literalmente impossíveis de se distinguir em separado”.  
309 Cf. Giddens, 2007, p. 23. 
310 Castells (2009, p. 49 – 50) observa que “o Estado, seja interrompendo, seja promovendo, seja liderando a 
inovação tecnológica, é um fator decisivo no processo geral, à medida que expressa e organiza as forças 
sociais dominantes em um espaço e uma época determinados. Em grande parte, a tecnologia expressa a 
habilidade de uma sociedade para impulsionar seu domínio tecnológico por intermédio das instituições 
sociais, inclusive o Estado”.  
311 Castells (2009, p. 50) denomina de produção a “ação humana sobre a matéria (natureza) para apropriar-se 
dela e transformá-la em seu benefício, obtendo um produto, consumindo (de forma irregular) parte dele e 
acumulando o excedente para investimento conforme os vários objetivos socialmente determinados”.  
312 Castells (2009, p. 51 – 52) denomina de poder “aquela relação entre os sujeitos humanos que, com base na 
produção e na experiência, impõe a vontade de alguns sobre os outros pelo emprego potencial ou real de 
violência física ou simbólica. As instituições sociais são constituídas para impor o cumprimento das relações 
de poder existentes em cada período histórico, inclusive os controles, limites e contratos sociais conseguidos 
nas lutas pelo poder”.  
313 Castells (2009, p. 51) denomina de experiência a “ação dos sujeitos humanos sobre si mesmos, 
determinada pela interação entre as identidades biológicas e culturais desses sujeitos em relação a seus 
ambientes sociais e naturais. É construída pela eterna busca de satisfação das necessidades e desejos 
humanos”.  
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surgimento de novas formas históricas de interação, controle e 

transformação social (CASTELLS, 2009, p. 54). 

A referida ideia de organização em rede, essencial para compreender a 

globalização, tem como paradigma a internet. A “arquitetura em rede” da internet surgiu na 

década de setenta do século passado, com o objetivo de proteger o sistema de comunicação 

dos Estados Unidos em caso de uma guerra nuclear com a União Soviética. A rede “não 

pode ser controlada a partir de nenhum centro e é composta por milhares de redes de 

computadores autônomos com inúmeras maneiras de conexão, contornando barreiras 

eletrônicas” (CASTELLS, 2009, p. 44).  

A partir de então, iniciou-se um movimento de organização em rede da 

economia em escala planetária, e tal lógica também está bastante presente em diversas 

instâncias da sociedade, como nas organizações do terceiro setor. Todavia, o sistema 

político ainda não está organizado em rede, pois conserva seu caráter centralizado e 

hierárquico. Eis, portanto, mais um aspecto fundamental para ajudar a compreender o 

déficit democrático das instituições representativas. 

Se, por um lado, como demonstramos até aqui, é verdade que a “revolução 

tecnológica” foi uma condição indispensável para o desenvolvimento do atual processo de 

globalização, por outro, não é correto dizer que ela o gerou espontaneamente, pois, na 

verdade, ele foi fruto de decisões políticas em resposta à crise econômica da década de 

setenta314.  

Em virtude de fatos como o denominado “choque do petróleo”, no início da 

década de setenta315, ocorreu uma recessão econômica mundial, acompanhada de 

crescentes déficits fiscais dos Estados. Isso levou à crise do modelo de Estado de Bem-

Estar Social e, consequentemente, à substituição do projeto social-democrata pelo 

neoliberal, o qual apresenta como metas “estabilização, desregulação e privatização”, e 

como premissas “a despolitização da economia, a autonomização dos mercados e a 

retração do Estado”316 (LEWANDOWSKI, 2004, p. 61 – 62). 

                                                 
314 Cf. Giddens, 2007, p. 24. Nesse sentido, de acordo com Höffe (2005, p. 11 – 12), a globalização 
econômica “não é um fenômeno natural”, pois tem, na sua origem, decisões de política econômica de caráter 
liberalizante, e sua ocorrência e aceleração também decorre de fatores tecnológicos, sobretudo nos campos 
dos transportes e comunicações, e socioeconômicos pré-existentes, como as diferenças salariais entre os 
trabalhadores de diferentes localidades, que favorecem a migração de empresas em busca de mão de obra 
mais barata. 
315 Cf. Comparato, 2006, p. 424.  
316 Corsi (1997, p. 103) assinala que os processos de globalização são, “ao mesmo tempo, fruto da antiga 
tendência à internacionalização do capitalismo, que ganhou força no pós-guerra a partir sobretudo da 
expansão das grandes empresas norte-americanas em escala mundial, e uma resposta das grandes empresas, 
dos grandes bancos e de governos à grave crise aberta no início dos anos 70. A saída que o capital procurou 
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Tais políticas foram inicialmente implantadas nos Estados Unidos e na 

Inglaterra na década de setenta, passando a abranger a maior parte da Europa na década 

seguinte. Todavia, para que surtissem os efeitos pretendidos, também se fazia necessário 

promover privatizações e abertura comercial e financeira dos países periféricos. Para 

atingir tal objetivo, os países centrais, diretamente ou por meio da ação de organizações 

internacionais (como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a Organização 

Internacional do Comércio), passaram a pressionar os periféricos, por exemplo, 

condicionando o acesso a financiamentos (que eram essenciais para Estados endividados e 

com economias em crise) e ao mercado externo (fator também importantíssimo, sobretudo 

para países com mercado interno pouco desenvolvido e dependente de exportações) à 

adoção das políticas econômicas que prescreviam. Quem não aceitasse as condições 

propostas (ou impostas) não tinha acesso aos financiamentos e, com isso, acabavam por 

aprofundar a crise pela qual passavam. Com isso, na década de noventa, a política 

econômica neoliberal (especialmente as privatizações, a liberalização do comércio e dos 

investimentos e a desregulamentação de atividades econômicas) passou a predominar na 

maior parte do mundo317.  

É preciso ressaltar que a adoção de tais políticas não decorreu somente do 

contexto anteriormente apresentado. A adesão dos governos às regras que possibilitaram a 

globalização também se explica pela hegemonia da ideologia neoliberal, pelo interesse dos 

líderes políticos de se elegerem ou reelegerem mediante à recuperação das economias em 

crise, e de interesses pessoais dos que ocupam cargos com grande poder de decisão em se 

beneficiarem do processo, seja por meio de compensações financeiras indiretas, com as 

                                                                                                                                                    
imprimir foi, de um lado, a busca de espaços mais amplos e desregulamentados de acumulação e, de outro 
lado, uma reestruturação e reorganização da produção, cujos traços principais parecem ser a utilização 
intensiva de novas tecnologias; a organização de processos produtivos mais flexíveis e prontos a responder 
de forma ágil às necessidades do mercado ao lado da continuação da produção em massa: a redução da força 
de trabalho, com a introdução de vínculos variados e relativamente frouxos entre o trabalhador e a empresa e 
a realocação espacial entre alguns países de vários segmentos produtivos”. Cf. Rocha, 2003, p. 89. 
317 Cf. Faria, 2011, p. 4, Castells, 2009, p. 178, Comparato, 2003, p. 549.  Nesse sentido, Casanova (2000, p. 
54 – 55) afirma que, por meio do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, se impôs a “nova 
política aos governos devedores, com sanções terríveis para os inadimplentes. Endividados como estavam, 
com contas arriscadas que foram feitas nos anos setenta e enormes facilidades de crédito que lhes deram em 
troca de uma ou outra cláusula que permitia aos credores mudar os termos do contrato ao seu relativo 
arbítrio, os governos do Terceiro Mundo, frequentemente também brutalmente pressionados por forças 
internas, especialmente pelos exportadores, viram-se obrigados ou induzidos tecnocraticamente a 
desmantelar boa parte das instituições que eram do Estado nacional e do Estado social”. De maneira 
semelhante, Höffe (2005, p. 21) destaca que, “na realidade, não existe um destino anônimo, e as forças de 
mercado não conseguem alcançar a liderança por si próprias. A globalização tem nomes, por exemplo, as 
convenções e tratados supramencionados com relação à liberalização do mercado mundial”. Assim sendo, “é 
a própria política – e agora, evidentemente, uma política internacional – que se submete às forças do mercado 
ou, então, age de maneira coercitiva, conseguindo colocá-las em uma esfera de justiça, por exemplo, através 
da ordem de competitividade e de critérios sociais e ecológicos mínimos”. 



 

 

107

 

funções que poderiam assumir ao deixar seus postos no governo, ou por meio da corrupção 

(CASTELLS, 2009, p. 184 – 187). 

Portanto, como assevera Fiori (1997, p. 140), o enquadramento dos países 

periféricos no processo de globalização não é “obra automática” desse fenômeno, mas 

fruto de decisões políticas que “adotaram estratégias de estabilização e liberalização 

econômica apoiadas na globalização financeira e abrindo mão, conscientemente, do 

controle de suas políticas monetária e fiscal e colocando seus objetivos macroeconômicos 

acima de qualquer outro objetivo nacional”318. Entretanto, “feita esta opção, segue-se uma 

lenta e progressiva erosão da soberania interna das autoridades destes países”. Aqui está o 

problema fundamental dessas decisões dos Estados periféricos: depois de tomadas, há 

fortes indícios de que sua reversão é muito difícil ou até mesmo impossível319. 

No mesmo sentido, Castells (2009, p. 188 – 189) afirma que “a economia 

global foi construída politicamente”. Ou seja:  

os próprios governos clamaram por uma vitória (dos mercados), numa 

tendência suicida histórica. Fizeram isso para preservar/aprimorar os 

interesses de seus estados, dentro do contexto do surgimento de uma nova 

economia, e no novo ambiente ideológico que resultou do colapso do 

estatismo, da crise do providencialismo e das contradições do estado 

desenvolvimentista.  

Por outro lado, continua Castells (2009, p. 189), 

o fato de que a economia global foi politicamente induzida logo no início 

não quer dizer que possa ser politicamente desfeita, em seus dogmas 

principais. Pelo menos, não com tanta facilidade. Isso porque a economia 

global agora é uma rede de segmentos econômicos interconectados que, 

juntos, têm um papel decisivo na economia de cada país – e de muitas 

pessoas. Depois de constituída tal rede, qualquer nó que se desconecte é 

simplesmente ignorado, e os recursos (capital, informações, tecnologia, 

                                                 
318 Cf. Mirandola, 2010, p. 16.  
319 Nesse sentido, Faria (2008, p. 33) explica que, “em princípio, dependendo do estágio de complexidade 
alcançado por suas economias, qualquer governo nacional poderia recusar-se a ‘abri-la’ com maior ou menor 
grau, com o objetivo de tentar preservar uma relativa independência na definição de sua agenda decisória. 
Igualmente, poderia negar-se a vincular decisões internas aos imperativos, formas organizacionais e lógica 
operacional dos mercados transnacionalizados. No entanto, diante da crescente mobilidade dos fatores de 
produção, dos riscos de fuga em massa de capitais e das dificuldades subseqüentes de acesso a fontes de 
crédito e de inovação tecnológica, os custos políticos, econômicos e sociais de uma opção hostil a esses 
mercados e de uma recusa à abertura e liberalização econômicas tendem a crescer em ritmo de progressão 
geométrica, levando, assim, aos riscos de isolamento comercial, financeiro e tecnológico; e quanto maiores 
são esses riscos, mais pragmática tende a ser a reação dos governos nacionais, rendendo-se a uma inserção 
subordinada aos mercados globalizados. Dito de outro modo, a globalização econômica induz os países a 
adotarem as mesmas ‘regras do jogo’ e, por conseqüência, a se submeterem aos ‘fiscais’ internacionais”. Cf. 
Faria, 2003, p. 89, 2002, p. 69, Mirandola, 2010, p. 74. 
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bens, serviços, mão-de-obra qualificada) continuam a fluir no resto da rede. 

Qualquer indivíduo que se afaste da economia global acarreta custos 

elevadíssimos: a devastação da economia em curto prazo e o bloqueio do 

acesso às fontes de desenvolvimento. Assim, dentro do sistema de valores 

do produtivismo/consumismo, não há alternativa individual para países, 

empresas ou pessoas. 

 Combinando as facilidades advindas dos avanços tecnológicos com a nova 

política econômica adotada pelos Estados, as grandes corporações se tornaram globais, 

descentralizando suas cadeias produtivas e criando redes de produção e distribuição que 

atravessam as fronteiras nacionais, com estruturas bastante flexíveis, e promovendo uma 

distribuição de tecnologia, produtos e, principalmente, de renda, assimétrica entre os 

Estados320.  

Nessa discussão, é preciso analisar com especial atenção o processo de 

interdependência global do sistema financeiro internacional e dos mercados de capitais, 

pois nele se encontra o centro de problemas como a atual crise econômica (e outras, como 

a da Ásia de 1997)321 e a erosão da soberania dos Estados.   

Isso porque o funcionamento permanentemente dos mercados de capitais 

permite transações em tempo real, as quais envolvem o deslocamento de valores por todo o 

mundo. Esse grande volume de capitais em movimento322 “condiciona o câmbio entre as 

moedas nacionais323, solapando de maneira decisiva a autonomia dos governos nas 

políticas monetárias e fiscais”324 (CASTELLS, 2009, p. 143 – 145).  

Um pressuposto fundamental para a integração dos mercados (não só de 

capitais) foi o estabelecimento de um padrão monetário uniforme. Esse processo iniciou-se 

no Mercantilismo (quando os “pagamentos internacionais passaram a ser feitos por meio 

de metais preciosos”), passou pelo estabelecimento do padrão ouro, o qual vigorou até a 

Primeira Guerra Mundial, e culminou no estabelecimento em Bretton Woods, no ano de 

mil novecentos e quarenta e quatro do padrão dólar e do regime de câmbio fixo no qual 

“cada país deveria estabelecer o valor de sua moeda em relação ao dólar, o qual por sua 

vez seria conversível em ouro, a uma taxa estabelecida, comprometendo-se a defender essa 

paridade, comprando ou vendendo divisas no mercado externo”. A partir de mil 

                                                 
320 Cf. Held e McGrew, 2007, p. 2 – 4. 
321 Cf. Giddens, 2007, p. 20, 24.  
322 De acordo com Giddens (2007, p. 20), “muito mais que um trilhão de dólares são atualmente 
movimentados a cada dia nos mercados globais de moedas”.  
323 Como explica Giddens (2007, p. 20), “o valor de qualquer dinheiro que possamos ter no bolso, ou em 
nossas contas bancárias, altera-se de um momento para outro segundo flutuações ocorridas nesses mercados”. 
324 Cf. Woods, 2007, p. 26. 
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novecentos e setenta, foi abandona a paridade entre o dólar e o ouro e, na atualidade, o 

sistema de Bretton Woods se revela obsoleto (LEWANDOWSKI, 2004, p. 52 – 59). 

Além disso, pode-se afirmar que o processo de interdependência dos mercados 

de capitais resulta de cinco fatores: (1) “a desregulamentação dos mercados financeiros na 

maioria dos países e a liberalização das transações internacionais”325; (2) “a criação de uma 

infra-estrutura tecnológica” para tal fluxo326; (3) a “natureza dos novos produtos 

financeiros”, como os derivativos, os quais combinam vários tipos de ativos e possibilitam 

a propagação da variação de valores de cada um deles (como ações, títulos públicos ou 

moedas), independentemente das condições reais do mercado onde são negociados; (4) 

“movimentos especulativos de fluxos financeiros, movimentando-se rapidamente pra 

dentro e para fora de determinado mercado, certificado ou moeda, para aproveitar as 

diferenças em valorização ou evitar uma perda, assim ampliando tendências do mercado, 

em ambas as direções, e transmitindo esses movimentos aos mercados ao redor do 

mundo”; e (5) a atuação das firmas de avaliação de mercado, as quais “ao classificar os 

certificados, e às vezes economias nacionais em sua totalidade, segundo os padrões globais 

de confiabilidade, costumam ditar regras em comum aos mercados de todo o mundo”327 

(CASTELLS, 2009, p. 145 – 146). 

Dessa maneira, a estratégia de desregulamentação, com taxas de juros bastante 

diferentes em cada economia nacional permitiu que “o capital rentista pudesse buscar 

investir onde o mercado lhe garantisse maior retorno e liquidez nas aplicações”, de forma 

que os investimentos passaram a se concentrar no mercado financeiro, e não no setor 

produtivo (ROCHA, 2003, p. 90).  

Isso também é estimulado pelo fato de que os agentes financeiros têm a 

consciência de que, na hipótese de falência, os Estados nacionais estão dispostos a ajudá-

los, de maneira que “o setor bancário fica tentado a implementar estratégias de portifólio 

financeiro de grande risco. Se suas apostas se confirmarem, os bancos auferem grandes 

                                                 
325 Cf. Comparato, 2006, p. 424, Rocha, 2003, p. 94.   
326 No mesmo sentido, Dowbor (2001, p. 16) assinala que “esta ampliação dramática da especulação 
financeira é literalmente carregada pelas novas tecnologias”.  
327 Boaventura de Souza Santos (1999, p. 108) compreende a atuação dessas empresas de “rating” como uma 
forma de “facismo financeiro”. No mesmo sentido, Dowbor (2009a, p. 6) adverte que as agências de 
avaliação de riscos de investimentos geralmente são pagas pelos próprios emitentes dos títulos que devem 
avaliar, e pelos “paraísos fiscais”, onde as empresas que lá estabelecem sua sede, normalmente “de gaveta”, 
não pagam impostos nem se submetem a qualquer forma de controle ou prestação de contas. 
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lucros, mas se falharem os prejuízos serão socializados por meio da ajuda 

governamental”328 (ROCHA, 2003, p. 96) 

O resultado desse processo é que os “fluxos de capital tornam-se globais e, ao 

mesmo tempo, cada vez mais autônomos vis-à-vis o desempenho real das economias”. Na 

verdade, “é o desempenho do capital nos mercados globalmente interdependentes que 

decide, em grande parte, o destino das economias em geral” (CASTELLS, 2009, p. 147). 

Já da perspectiva política, como afirma Dowbor (2001, p. 16), enquanto temos “dinheiro 

volátil” e seus “fluxos se tornam mundiais”, os “instrumentos de regulação continuam no 

âmbito do Estado nacional”329, o que, evidentemente, gera um déficit de regulação 

político-democrática.  

Essa situação é compreendida por Boaventura de Souza Santos (1999, p. 106 – 

109) como um “facismo financeiro”, comandado pelos mercados financeiros, nos quais 

seus agentes atuam tendo em vista fundamentalmente a especulação e não a produção, no 

que se pode denominar de “economia de cassino”. Isso porque, o  

espaço-tempo virtualmente instantâneo e global, combinado com a lógica 

do lucro especulativo que o sustenta, confere um imenso poder 

discricionário ao capital financeiro, praticamente incontrolável apesar de 

suficientemente poderoso para abalar, em segundos, a economia real ou a 

estabilidade política de qualquer país330. 

                                                 
328 Detalhando melhor o problema, Rocha (2003, p. 91) explica que “o direcionamento das políticas públicas 
passou a ser aquele de tornar o mercado interno atrativo para o capital internacional, já que devido à queda da 
rentabilidade dos investimentos industriais, esses mesmos capitais saíram em busca de formas de valorização 
puramente financeiras. O movimento de desregulamentação e as inovações convergiram para dar garantias 
aos operadores contra a incerteza, mesmo que os investimentos fossem meramente especulativos. Esse é o 
paliativo comum e neoliberal para se cumprirem as metas de financiamento do déficit de contas nacionais. E 
de outro lado, a mobilidade do capital permitiu que as empresas obrigassem os países a homogeneizarem 
suas legislações trabalhistas e de proteção social para tornarem-se atraentes aos investimentos.    
329 Em outro artigo, Dowbor (2009ª, p. 5) explica que “os papeis circulam no planeta todo, enquanto os 
instrumentos de regulação, os bancos centrais nacionais, estão fragmentados em 192 nações. Na prática, 
ninguém está encarregado de controlar coisa alguma. E se algum país decide controlar os capitais, estes 
fugirão para lugares mais hospitaleiros (market-friendly), em processo muito parecido com os mecanismos de 
guerra fiscal entre os municípios”.  
330 Cf. Giddens, 2007, p. 20. Prova disso é o AMI (Acordo Multilateral de Investimentos), o qual se 
encontrava “em negociação nos países da OCDE impulsionado sobretudo pelos Estados Unidos da América e 
pela União Européia. A idéia é fazê-lo aprovar entre os países centrais e depois impô-lo aos países periféricos 
e semiperiféricos. Nos seus termos, os países deverão tratar igualmente os investidores estrangeiros e os 
nacionais, sendo proibidas quaisquer condições especiais impostas ao investimento estrangeiro e 
simultaneamente quaisquer incentivos ou subsídios ao capital nacional. Isto implica o fim de qualquer idéia 
de desenvolvimento nacional e a intensificação da concorrência internacional, não só entre trabalhadores, 
como entre países. Do mesmo modo, são proibidas todas as medidas estatais no sentido de responsabilizar as 
empresas multinacionais por práticas comerciais consideradas ilegais e são igualmente proibidas todas as 
estratégias nacionais no sentido de restringir a fuga de capitais para zonas de salários mais baixos, podendo 
assim o capital sair livremente da ameaça de fuga para desmantelar a resistência operária e sindical”. Com 
isso, o AMI pode provocar o “confisco da possibilidade de deliberação democrática”, o que se evidencia na 
forma sigilosa como a negociação está ocorrendo, e nos “mecanismos de imposição do respeito pelo acordo 
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Há também um fator geopolítico fundamental para a globalização 

contemporânea: o fim do “império soviético”, compreendido não só como a abertura 

política e econômica, e o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também 

o fim (ou drástica diminuição) da influência da ideologia marxista sobre os Estados em 

geral, o que propiciou a dominação do mercado enquanto lógica de funcionamento da 

economia, facilitou a adoção de medidas liberalizantes e abriu as portas para o crescimento 

do fluxo comercial e a integração econômica entre os Estados331 (BASTOS, 2000, p. 101 – 

106). 

Por fim, as considerações apresentadas até aqui indicam que, além das 

trasnformações tecnológicas, econômicas, políticas e geopolíticas, sem dúvida, há um 

componente ideológico, qual seja, o neoliberalismo332, fundamental no processo de 

globalização contemporâneo. 

Na explicação de Boaventura de Souza Santos (1999, 07 – 99), passamos por 

um momento em que o “contrato social”333 da modernidade vem sendo substituído pelo 

“consenso liberal”, ou, expressando-se de outra forma, pela ideologia neoliberal. O 

“contrato social” da modernidade tinha como fundamentos “sociabilização da economia, 

politização do Estado e nacionalização da identidade cultural”. Já o “consenso liberal” 

desdobra-se em “quatro consensos principais”: o “consenso econômico neoliberal” 

(liberalização dos mercados, privatizações, cortes de despesas sociais etc.), o “consenso do 

                                                                                                                                                    
que estão a ser desenhados: qualquer empresa que tenha objeções a uma qualquer lei da cidade onde está 
implantada ou de Estado pode interpor uma queixa contra a cidade ou o Estado num painel internacional da 
AMI e este poderá impor a anulação da lei em causa. Significativamente as cidades e os estados nacionais 
não têm o direito recíproco de demandar as empresas em nome do público” (BOAVENTURA DE SOUZA 
SANTOS, 1999, p. 107 – 108). 
331 Para uma análise crítica deste mesmo fator cf. DALLARI, 2010, p. 268. Ver também: Gómez, 2000, p. 
132. Guiddens (2007, p. 24) ressalta que “o colapso do comunismo soviético deu maior peso a esses 
desenvolvimentos, uma vez que nenhum grupo expressivo de países permanece fora deles. Esse colapso não 
foi apenas algo que simplesmente aconteceu. A globalização explica tanto porque como quando o 
comunismo soviético acabou. A ex-União Soviética e os países da Europa oriental tinham taxas de 
crescimento comparáveis às dos países ocidentais até por volta do início da década de 1970. Dessa altura em 
diante, passaram a ficar rapidamente para trás. O comunismo soviético, com sua ênfase na empresa dirigida 
pelo Estado e na indústria pesada não podia competir na economia eletrônica global. De maneira semelhante, 
o controle ideológico e cultural em que a autoridade política comunista se baseava não podia sobreviver  
numa era de mídia global”.  
332 As ideias neoliberais e sua receita para a superação da crise econômica pela qual a América Latina 
passava nas décadas de setenta e oitenta foram amplamente difundidas por meio das conclusões de um 
seminário realizado em 1989 na capital dos Estados Unidos, que John Williamson denominou de “Consenso 
de Washington” (LEWANDOWSKI, 2004, p. 65). 
333 Boaventura de Souza Santos (1999, p. 83) define contrato social como “a expressão de uma tensão 
dialética entre regulação social e emancipação social que se reproduz pela polarização constante entre 
vontade individual e vontade geral, entre o interesse particular e o bem comum”. Para mais detalhes sobre o 
paradigma do “contrato social” da modernidade, cf. Boaventura de Souza Santos, 1999, p. 86 – 90. Para uma 
explicação sobre a crise desse paradigma, cf. Boaventura de Souza Santos, 1999, p. 91, 95 – 96. Para uma 
análise da citada obra de Boaventura de Sousa Santos, cf. Czajkowski, 2004.   
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Estado fraco” (concepção do Estado como oposto da sociedade civil: aquele deve ser fraco 

para que esta seja forte), o “consenso democrático liberal” (“promoção internacional de 

concepções minimalistas de democracia como condição de acesso dos Estados nacionais 

aos recursos finaneiros internacionais”) e o “consenso do primado do direito e dos 

tribunais” (prioridade na proteção da propriedade privada e das relações mercantis pelo 

direito e pelos tribunais, de forma que “o marco político da contratualização social deve, 

pois, ceder o lugar ao marco jurídico e judicial da contratualização individual”) (SANTOS, 

1999, p. 97 – 99).  

As ideias neoliberais, como toda ideologia, são politicamente interessadas, não 

são neutras334. O problema, como explica Salomão Filho (1999, p. 259), é que nos anos 

noventa, “regras e afirmações socioeconômicas antes reconhecidamente ideológicas 

assumiram as vestes de verdade científica”, em uma espécie de “determinismo social”, o 

qual se manifesta de maneira radical na ideia de globalização associada ao “fascínio da 

modernidade”, ou seja, “o moderno é globalizar, desconfiar da capacidade de organização 

dos Estados e, mais deletério que tudo, agir individualisticamente. Individualismo e 

neoliberalismo não se dissociam”.  

Prova do caráter ideológico das ideias neoliberais é a contradição entre os 

acordos firmados no âmbito da OMC e a prática dos países ricos no passado: enquanto 

aqueles “proibiam a outorga de ajuda pública às indústrias nacionais”, foi justamente por 

meio dessa prática que promoveram seu desenvolvimento industrial, além de continuarem 

a “conceder livremente amplos subsídios aos seus agricultores e prodigalizar medidas 

protecionistas em todos os setores que consideram ‘sensíveis’” (COMPARATO, 2006, p. 

426).  

Além disso, é preciso reconhecer que a globalização é hierarquizada, não é 

geral e é seletiva. É hierarquizada porque existem segmentos “bem mais globais que os 

outros”, ou seja, é dominada por “cerca de 500 a 600 grandes empresas transnacionais que 

comandam 25% das atividades econômicas mundiais, e controlam de 80 a 90% das 

inovações tecnológicas”. A “globalização não é geral”, pois “grande parte das ações do 

cotidiano são desenvolvidas no espaço local”, o que implica a “necessidade de 

substituirmos a visão de que ‘tudo se globalizou’” por outra que seja capaz de compreender 

                                                 
334 A propósito, Müller (2005, p. 6) afirma que “as chamadas ‘forças do mercado’ não são nem leis da 
natureza, nem leis históricas com dignidade superior, às quais a política deveria sujeitar-se”. Desta forma, 
“um Estado constitucional democrático deve regular e influenciar os mercados tão amplamente que a 
sociedade possa continuar sendo razoavelmente livre e justa”.  
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quais questões pertencem a cada esfera e como se articulam335. Trata-se de um processo 

seletivo porque se globalizou o capital, a informação (muitas vezes dirigida pelo poder 

econômico) e, com restrições, o fluxo de mercadorias, mas não o de pessoas336 

(DOWBOR, 2001, p. 16 – 17).  

Apesar do caráter ideológico do neoliberalismo e das grandes incertezas 

decorrentes da aplicação de suas propostas, por se entregar o destino das pessoas às “forças 

livres do mercado”, elas foram aceitas pelas lideranças políticas da maior parte do 

Ocidente (inclusive dos Estados periféricos) como um “estado natural da humanidade”, 

admitindo-se que não se trata de “uma opção política dentre outras mas um ditame da 

razão e uma necessidade”337. Com isso, as forças que teriam condições de se opor ao 

modelo de globalização vigente deixaram de fazê-lo, facilitando sua expansão, com todas 

as consequências sobre as quais se discorrerá posteriormente (BAUMAN, 2000, p. 35).  

Observa-se que os políticos, das mais diferentes correntes, renderam-se a esse 

realismo, reconhecendo a incapacidade de o Estado garantir a segurança (especialmente 

econômica) das pessoas338, o que anteriormente procurava fazer com sua rede de proteção 

social, prostrando-se diante da “severa exigência de competitividade, eficiência e 

flexibilidade”, que não permitiriam a manutenção das políticas do Estado Social 

(BAUMAN, 2000, p. 47). 

Consequentemente, como ressalta Bauman (2000, p. 9), há uma contradição 

marcante na ideologia predominante no Ocidente: ao mesmo tempo em que se afirma que 

“a questão da liberdade está concluída” (por exemplo, em virtude das garantias 

constitucionais, das liberdades políticas e da adoção da política econômica neoliberal), 

                                                 
335 Não obstante, como já ressaltado anteriormente, é preciso considerar a influência que os fatos ocorridos 
no núcleo globalizado exercem sobre os processos locais.  
336 Cf. Dallari, 2010, p. 285 – 286. A propósito, Cassesse (2000, p. 23) afirma que “si parla tanto, oggi, di 
globalizzazione, ma, per passare de uma nazione all’altra, fuori d’Europa, c’è bisogno di un passaporto e di 
tante carte-monete locali. Phileas Fogg, invece, fece il suo viaggio intorno al mondo in ottanta giorni – 
seconto il racconto di Verne – con monete d’oro e senza passaporto”.     
337 Nesse sentido, Casanova (2000, p. 49 – 50) afirma que a “atual globalização mantém e reformula as 
estruturas da dependência de origem colonial e as não menos sólidas do imperialismo de fins do século XIX, 
bem como do capitalismo central e periférico que se estruturou entre 1930 e 1980”. Desta maneira, o 
“discurso da globalidade” é utilizado com frequência para ajudar a “ocultar ou ocultar-se dos efeitos da 
política liberal neo-conservadora nos países do Terceiro Mundo e os problemas sociais cada vez mais graves 
dos quatro quintos da humanidade”. Além disso, é preciso ter a clareza para o fato de que a globalidade atual 
traz muitos elementos novos, mas também carrega consigo “o velho, e no velho se encontra o colonialismo 
da idade moderna, um colonialismo global que hoje é também neoliberal e pós-moderno”. Cf. Bonavides, 
2007, p. 33. 
338 Nesse sentido, Boaventura de Souza Santos (1999, p. 101) afirma que o consenso neoliberal objetiva a 
estabilidade, porém “das expectativas dos mercados e dos investimentos, nunca é a das expectativas das 
pessoas. Aliás, a estabilidade dos primeiros só é obtível à custa da instabilidade das segundas”.  
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acredita-se que  “pouco podemos mudar na forma como o mundo se organiza hoje”. Diante 

disso, o autor questiona  

se a liberdade foi conquistada, como explicar que entre os louros da vitória 

não esteja a capacidade humana de imaginar um mundo melhor e de fazer 

algo para concretizá-lo? E que liberdade é essa que desestimula a 

imaginação e tolera a impotência das pessoas livres em questões que dizem 

respeito a todos? 

Ora, a aceitação do conjunto das ideias neoliberaliberais como algo natural e 

inevitável eliminou a capacidade de a humanidade pensar em projetos alternativos. Não se 

acredita mais na política democrática, ou seja, na capacidade de os cidadãos superarem os 

limites impostos à sua liberdade, permitindo que, de forma autônoma, estabeleçam seus 

“próprios limites individuais e coletivos”. Qualquer defesa da autolimitação, do 

estabelecimento de regras pelos cidadãos, é tomada como um caminho para o autoritarismo 

do Estado. Desta maneira, aos cidadãos só restaria escolher entre a “ditadura do mercado e 

a do governo”, não havendo alternativas para a manifestação da cidadania além da 

“liberdade” de consumir339 (BAUMAN, 2000, p. 12). 

A propósito, Nogueira (2008, p. 8) afirma que  

soltos de seus grupos e livres das exigências coletivas, que muitas vezes os 

amarravam e reprimiam, os indivíduos movimentam-se mais. Com isso, são 

mais facilmente capturados pelo consumo e, por extensão, pelo mercado. 

Tornam-se mais modeláveis pela lógica e pelos valores do universo 

mercantil e encontram neles a base sólida para evoluir como mônadas auto-

suficientes, indiferentes à comunidade. Desgarram-se dos grupos de origem 

e das instituições sociais para serem agarrados pelo mercado como 

instituição. Tendem, assim, a olhar o mundo – a definir seus cálculos, suas 

escolhas e seus investimentos existenciais – com os mesmos critérios de 

compra e venda que estão habituados a encontrar no mercado. Por essa via, 

problematizam sua relação com a política e o Estado. Sentindo o golpe, a 

própria política se rebaixa, convertendo-se quase numa extensão do 

mercado. Tecnifica-se, reduz-se a economia, transfigura-se em gestão e 

administração ou, na versão pior, em desmando, corrupção, favor, 

clientelismo340.  

 

                                                 
339 De acordo com Bauman (2000, p. 13), “a aversão à autolimitação, o conformismo generalizado e a 
resultante insignificância da política têm, no entanto, o seu preço – um preço, alías, exorbitante. O preço é 
pago na moeda em que é pago geralmente o preço da má política – o do sofrimento humano”.  
340 Por outro lado, de acordo com Nogueira (2008, p. 8), “os indivíduos individualizados também passam a 
manifestar maior desejo de participar das decisões que lhes dizem respeito. Querem opinar, discutir os mais 
diferentes assuntos, explorar as informações e duvidar de tudo”. 
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Esse conjunto de ideias e valores que compõem a ideologia neoliberal, e que 

buscam legitimar o atual modelo de globalização, não obstante todas as suas consequências 

negativas, foi propagado e passou a ser dominante no pensamento ocidental não 

simplesmente pela ação de lideranças políticas, ou pelo trabalho dos intelectuais que o 

defendem, mas, sobretudo, pela atuação da indústria cultural e dos meios de comunicação 

de massa globais, controlados por grandes conglomerados econômicos341. 

Resumindo, a globalização contemporânea: (1) é um fenômeno que tem como 

base material um conjunto de transformações tecnológicas, especialmente no campo da 

informação, (2) o qual viabilizou o processo de reestruturação do sistema capitalista após a 

crise dos anos setenta do século XX, (3) resultando no predomínio do formato 

organizacional em rede da economia e da sociedade, (4) mas que também foi fruto de 

decisões políticas, que permitiram a liberalização e a transnacionalização dos mercados de 

bens e financeiros, (5) sendo favorecido pela nova configuração geopolítica decorrente do 

fim do “império soviético”, (6) e ideologicamente legitimado pelo neoliberalismo. 

Em tese, diante das consequências negativas do modelo dominante de 

globalização sobre as quais se tratará a seguir, justifica-se a contestação da ideologia 

neoliberal, e a tomada de novas decisões políticas para dirigir por outros caminhos o 

processo que está em curso. Todavia, como já assinalamos e desenvolveremos com mais 

detalhes na sequência deste Capítulo, depois que determinadas decisões políticas foram 

tomadas, sua reversão, ao menos no âmbito restrito dos Estados nacionais agindo 

individualmente, e das instituições representativas, não parece algo simples e, talvez, nem 

possível. Daí a necessidade de se pensar em alternativas como o projeto de democracia 

cosmopolita que analisaremos no próximo Capítulo. 

 

2.1.3. Globalização: Consequências Socioeconômicas e Ambientais  
 

Da perspectiva socioeconômica, a globalização ampliou a miséria e a 

desigualdade entre ricos e pobres342. Isso se explica pelo aumento da competição 

                                                 
341 Lewandowski, 2004, p. 106 – 108, Cabral, 2004, p. 64. Como explica Ianni (2000, p. 136), “cada uma das 
corporações mundiais da mídia, e todas em conjunto, certamente exercem influências mais ou menos 
decisivas nas formas pelas quais os indivíduos, os grupos, as classes, as coletividades e os povos situam-se 
diante das configurações e movimentos da realidade social, em âmbito local, nacional, regional e mundial”. 
342 Cf. Comparato, 2006, p. 429 – 433. Giddens (2007, p. 25) também reconhece que “a globalização não está 
se desenvolvendo de uma maneira eqüitativa, e está longe de ser inteiramente benéfica em suas 
conseqüências”. Cf. Giddens, 2007, p. 27. 
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econômica internacional e pelo desmonte da rede de proteção do Estado Social, a qual, nos 

países periféricos, como o Brasil, nem chegou a se estruturar plenamente343. 

Com a abertura comercial (uma das receitas do neoliberalismo para combater a 

inflação), acirrou-se a competição internacional, o que desencadeou um processo intenso 

de medidas nas empresas para reduzir custos e ampliar a competitividade, com ênfase na 

redução dos postos de trabalho344. As empresas que tiveram êxito, nesse novo ambiente, 

ampliaram seus lucros, enriquecendo seus proprietários. Outras não resistiram e acabaram 

falindo ou sendo incorporadas, sobretudo nos países periféricos. Seja em virtude de 

reestruturação, falência ou incorporação, o resultado foi o aumento do desemprego, sem 

que se conquistasse o crescimento econômico prometido pelos neoliberais. Sob a pressão 

dessa conjuntura e a influência das ideias neoliberais, muitos Estados revogaram normas 

garantidoras de direitos trabalhistas para ampliar sua competitividade. Com isso, os que 

permaneceram empregados tiveram suas condições de trabalho pioradas, muitas vezes 

salários reduzidos, além de viver permanentemente em clima de insegurança, ou seja, sob a 

ameaça de passarem para o lado dos excluídos do mercado de trabalho. O resultado desse 

processo tem sido o crescimento da pobreza e a desigualdade social345, e um cenário 

econômico mundial oscilante, com momentos de crescimento do PIB mundial (não que 

isso signifique, necessariamente, desenvolvimento) e outros de estagnação (ou até recessão 

em alguns países) como o atual346. 

A desigualdade social também é acentuada pela “redistribuição dos 

rendimentos em favor dos juros em detrimento dos salários e lucros, uma vez que aumenta 

a distância entre os detentores de ativos financeiros e aqueles que não o possuem” 

(ROCHA, 2003, p. 95). 

Assim, por um lado, a globalização “acarretou uma distribuição de custos e 

benefícios marcadamente assimétrica, acentuando a diferença entre países ricos e pobres 

                                                 
343 É verdade que, nos últimos dez anos, há uma tendência de diminuição de desigualdade social e do 
desemprego no Brasil, e o país vem recebendo reconhecimento internacional por suas políticas sociais, com 
destaque para o “Bolsa Família”. Todavia, a qualidade dos serviços públicos, sobretudo de educação e saúde, 
a violência, e os níveis de miséria e desigualdade ainda existentes não permitem concluir que tais afirmações 
não se aplicam à realidade pátria.  
344 Cf. Höffe, 2005, p. 13.   
345 Cf. Faria, 2002, p. 229, 247, Habermas, 2001, p. 66, Lewandowski, 2004, p. 63. A propósito, Casanova 
(2000, p. 59) afirma que “combinou-se de maneira sem precedentes na história do mundo a exploração com a 
exclusão, a população oprimida que trabalha cada vez mais por menos, com a que está sobrando e não tem 
trabalho, nem assistência, nem solidariedade, nem nada”. Müller (2005, p. 4) ressalta que a miséria que se 
encontra hoje no mundo cada vez menos “pode ser atribuída ao chamado subdesenvolvimento”, mas, na 
verdade à “desregulamentação em escala mundial, designada de forma semanticamente inofensiva com o 
termo ‘globalização’”.  
346 No caso brasileiro, passamos por um momento de baixo índice de desemprego, porém, a concentração de 
renda e o subemprego são problemas que persistem.   
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no tocante à renda, consumo e poder”347 (LEWANDOWSKI, 2004, p. 93). Mas, por outro 

lado, cresceu a diferença entre “ricos” e “pobres” no interior de cada Estado, e os primeiros 

passaram a constituir uma “oligarquia internacional desterritorializada, com laços pessoais 

e sociais cada vez mais mediatizados, que domina não só a finança e a economia globais, 

como a própria vida política e cultural mundiais”348 (CABRAL, 2004, p. 66). 

A situação se torna mais grave em virtude do fato de que o Estado, de quem se 

poderia esperar alguma forma de compensação pela ampliação da desigualdade ou de 

apoio para os excluídos deixarem essa condição, passou a reduzir seus serviços públicos, a 

desmontar sua rede de proteção social349. 

Além disso, no campo jurídico, temos um grande paradoxo entre a ampliação 

do reconhecimento dos direitos e sua baixa efetivação. As Constituições garantem os mais 

diversos direitos sociais, mas o sistema jurídico-político que estrutura a economia de 

mercado favorece a desigualdade e a exclusão social. Ora, como a efetivação dos direitos 

sociais exige serviços e recursos públicos (portanto, arrecadação de tributos), sua 

efetivação vai depender do desempenho da economia e da disposição dos que controlam o 

poder econômico em ceder parte de sua riqueza para assegurá-los, a qual, em geral, eles 

não revelam (ZOLO, 2006, p. 75 – 78). 

A globalização econômica também apresenta impactos ambientais negativos 

decorrentes dos hábitos de consumo e do grande aumento da produção de bens materiais. 

Além disso, devido às maiores restrições ambientais estabelecidas por muitos países 

desenvolvidos, diversas indústrias transferem a parte mais poluente de sua produção para 

países subdesenvolvidos nos quais as regras ambientais são menos exigentes350 

(LEWANDOWSKI, 2004, p. 98 – 100). 

                                                 
347 Lewandowski (2004, p. 95) explica que “a pobreza, em verdade, aumentou no planeta desde o término da 
Segunda Guerra Mundial. E, apesar da aceleração que sofreu o processo de integração econômica desde o 
fim da Guerra Fria, especialmente a partir da década de 90, grande parte das pessoas na América Latina, no 
Oriente Médio e na Ásia Central ficou mais pobre. Já a expectativa de vida e os rendimentos dos africanos 
não registraram qualquer incremento desde então”. Cf. Boaventura de Souza Santos, 2002, p. 30, Habermas, 
2001, p. 117, Dowbor, 1997, p. 11, Fernando Muniz Santos, 2012, p. 253.  
348 Cf. Bull, 2002, p. 316.  
349 Como observa Habermas (2001, p. 64 – 65), “em busca de competitividade, e pressionados pela crise 
econômica internacional, pelos crescentes déficits públicos, pelas corporações e pelos organismos financeiros 
internacionais, assiste-se, então um desmonte do ‘Estado Social’. Os Estados vão se desfazendo dos 
instrumentos e das estruturas de que dispunham para promover, num quadro de economia mista e com os 
direitos civis assegurados, a efetivação dos direitos sociais básicos, não obstante o crescimento das 
desigualdades entre as regiões pobres e ricas do mundo, renascendo, assim, “um neoliberalismo indiferente 
ao social”. Cf. Rosenau, 2003, p. 223, McGrew, 2004, p. 129 – 130.  
350 Held e McGrew (2007, p. 4 – 5) também observam que ocorreram mudanças no meio ambiente global sob 
influência da globalização, o que não significa que ela seja a única responsável pelos problemas ambientais 
globais, nem que todos eles sejam globais. Exemplos de questões ambientais globais são os efeitos de ações 
de um Estado que repercutem em outros e a degradação de bens comuns (como os oceanos e a atmosfera).  
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As observações feitas acima, somadas às considerações sobre a atual crise 

econômica apresentadas no Capítulo 1, indicam, primeiramente, como já afirmava 

Lewandowski (2004, p. 66 – 69) há cerca de oito anos (e tem sido reiteradamente 

confirmado pelas recentes crises econômicas), que o receituário do “Consenso de 

Washington”, imposto aos países subdesenvolvidos como condição para renegociarem suas 

dívidas externas e obter novos empréstimos, encontra-se “totalmente ultrapassado, 

enquanto fórmula para a promoção do desenvolvimento econômico, quando mais não seja 

em razão da falta de legitimidade política derivada de seus fracassos no plano social”. 

Em segundo lugar, temos um contexto social marcado pela insegurança,351 pela 

incerteza sobre as condições materiais de vida352, pela desagregação social, ou, na 

expressão de  Boaventura de Souza Santos (1999, p. 103 – 105), pelo risco de  

“emergência do facismo societal”353. Tudo isso, sem dúvida, coloca em questão a 

legitimidade do Estado e das instituições democráticas representativas. 

 

 

 

 

2.1.4. Globalização: Consequências Socioculturais  

 

Além dos campos socioeconômico e ambiental, o fenômeno da globalização 

também tem impactos significativos no âmbito sociocultural, na maneira como a sociedade 

se organiza, que as pessoas se relacionam, constroem seus valores, sua cultura, que se 

atribui sentido à vida em termos individuais e coletivos. Reconhecer e compreender esses 

impactos também é uma tarefa fundamental para avaliar a dimensão do déficit democrático 

das instituições representativas e as possibilidades de o modelo de democracia cosmopolita 

supri-lo. 

                                                 
351 Cf. Höffe, 2005, p. 8.  
352 A propósito, Costa (2004, p. 34) explica que o homem contemporâneo vive em condição de grande 
angústia porque não conta com quaisquer estruturas sociais que lhe permitam ter alguma segurança com 
relação à sua vida presente e ao seu futuro, nem com as existentes nas sociedades pré-modernas 
(predominantemente locais, como a família, o clã etc.), nem com as que as substituíram (possibilidades de 
participação política e proteção do Estado para a garantia de um mínimo de bem-estar social), as quais ruíram 
com a globalização e a adoção das políticas neoliberais. 
353 Para um desenvolvimento da ideia de “facismo societal”, cf. Boaventura de Souza Santos, 1999, p. 103 – 
105. Tal fenômeno se manifesta, por exemplo, na segregação social e na insegurança das pessoas sobre suas 
condições de vida.  
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Como já destacado, com base na tecnologia e a partir do paradigma da internet, 

cada vez mais, as pessoas estão conectadas e interagindo, aceleram-se a criação e a 

transmissão do conhecimento, e o mundo se organiza em forma de rede, ou seja, sem um 

centro decisório e com um fluxo contínuo de riquezas, valores, informações e poder entre 

os diferentes atores sociais conectados354.  

Castells (2009, p. 445 – 449) explica que a “rede é especialmente apropriada 

para a geração de laços fracos múltiplos”, ou seja, permite a interação entre inúmeros 

desconhecidos e com histórias e características socioculturais diferentes, contribuindo com 

a expansão dos vínculos sociais, mas as relações se desfazem facilmente. 

As trocas de informações ocorrem e os vínculos se formam inclusive em escala 

global, pois as tecnologias permitem o contato entre pessoas de diferentes nações. Com 

isso, ao mesmo tempo em que sujeitos situados em lugares distantes e com culturas 

bastante distintas se aproximam, ocorre uma mudança de percepção sobre o que é 

comunidade, havendo os riscos de desvinculação desses sujeitos com suas nações e de 

perda da comunhão de identidades e interesses no âmbito nacional, já que eles se 

multiplicam por todo o mundo e se organizam transnacionalmente (MATHEW, 2003, p. 

204). 

Além disso, estão em curso processos de perda de legitimidade de instituições 

que fundamentam a coesão social (como o Estado e o Parlamento), desestruturação de 

organizações e enfraquecimento de importantes movimentos sociais que contribuem com a 

agregação coletiva (como sindicatos). Em contrapartida, busca-se a afirmação de 

identidades355 coletivas ou individuais a fim de alcançar algum significado para a vida 

social. Todavia, como o “significado social” deixa de ser obtido por valores e organizações 

comuns, passando a ocorrer por meio da afirmação de individualidades, a comunicação se 

torna difícil e se amplia a fragmentação social, pois vão se tornando escassos os elementos 

comuns (valores, objetivos, projetos, concepções) aos diferentes membros da sociedade, 

chegando a surgir “uma alienação entre os grupos sociais e indivíduos que passam a 

considerar o outro um estranho, finalmente uma ameaça”356 (CASTELLS, 2009, p. 41). 

                                                 
354 Cf. Castells, 2009, p. 41, Dowbor, 2001, p. 9 – 11.  
355 Castells (2009, p. 57 – 58) define identidade como “o processo pelo qual um ator social se reconhece e 
constrói significado principalmente com base em determinado atributo cultural ou conjunto de atributos, a 
ponto de excluir uma referência mais ampla a outras estruturas sociais”.  
356 Nesse sentido, Bauman (2001, p. 21 – 22) pondera que “a desintegração social, a derrocada das agências 
efetivas de ação coletiva, é recebida muitas vezes com grande ansiedade e lamentada como ‘efeito colateral’ 
não previsto da nova leveza e fluidez do poder cada vez mais móvel, escorregadio, evasivo e fugitivo. Mas a 
desintegração social é tanto uma condição como um resultado da nova técnica do poder, que tem como 
ferramentas principais o desengajamento e a arte da fuga. Para que o poder tenha liberdade de fluir, o mundo 
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Ora, esses processos dificultam o exercício da política democrática, ao menos 

na forma ainda vigente, pois ela pressupõe a existência de vínculos estáveis (de cidadania e 

de representação), algum grau de centralização decisória, e uma partilha de valores e 

projetos que seja capaz de dar sentido para a vida em sociedade, enfim, um mínimo de 

coesão social. 

Além da organização em forma de rede e a fragmentação social, outra 

característica marcante da contemporaneidade (e, evidentemente, relacionada com elas) é a 

fluidez: vive-se em uma era em que tudo se move e tem seu formato alterado com 

facilidade, tal como ocorre com os líquidos, diferentemente dos sólidos (BAUMAN, 2001, 

p. 8).  

É verdade que o “derretimento” de estruturas solidificadas da sociedade 

caracterizou a modernidade desde os seus primodios, por exemplo, quando “levou à 

progressiva libertação da economia de seus tradicionais embaraços políticos, éticos e 

culturais”. Todavia, naquele momento, os sólidos derretidos foram substituídos por outros 

(por exemplo, os estamentos pelas classes sociais) determinados pela economia. O atual 

derretimento dos sólidos é diferente. Primeiramente, os sólidos derretidos não são 

substituídos por outros, de maneira que são perdidas as referências que orientam a vida dos 

indivíduos e da coletividade: antes que uma nova referência se consolide ela já inicia novo 

processo de transformação, há uma condição constante de fluidez. Em segundo lugar, a 

ideia de construção de uma nova ordem em subustituição à atual não se encontra sequer na 

agenda do domínio onde tradicionalmente se situa a política. Por fim, estão se derretendo 

os “elos que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas”, ou seja, 

dissolvem-se as “forças que poderiam ter mantido a questão da ordem e do sistema na 

agenda política” (BAUMAN, 2001 p. 10 – 14).  

As instituições político-democráticas vigentes também têm dificuldades para 

lidar com essa “fluidez”, com transformações ininterruptas, com a ausência de um mínimo 

de estabilidade, a carência de referenciais e, sobretudo, de perspectivas de escolhas (livres) 

entre projetos alternativos. 

Para concluir essas observações sobre as consequências socioculturais da 

globalização, salienta-se que o momento atual se caracteriza pela transição do paradigma 

                                                                                                                                                    
deve estar livre de cercas, barreiras, fronteiras fortificadas e barricadas. Qualquer rede densa de laços sociais, 
e em particular uma que esteja territorialmente enraizada, é um obstáculo a ser eliminado. Os poderes globais 
se inclinam a desmantelar tais redes em proveito de sua contínua e crescente fluidez, principal fonte de sua 
força e garantia de sua invencibilidade. E são esse derrocar, a fragilidade, o quebradiço, o imediato dos laços 
e redes humanos que permitem que esses poderes operem.” 
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cultural da modernidade para um novo que está por surgir, vivendo-se um contexto de 

“pós-modernidade”357.  

Como explica Boaventura de Souza Santos (2000, p. 76 – 79), o paradigma 

cultural da modernidade foi construído entre o século XVI e o final do século XVIII, tendo 

como fundamentos as ideias de regulação (cujos princípios são o Estado, o mercado e a 

comunidade) e de emancipação (que tem por princípios as racionalidades estético-

expressiva da arte e da literatura, moral-prática da ética e do direito, e cognitivo-

instrumental da ciência e da técnica)358. O paradigma social da modernidade pretendia, 

pois, promover, simultaneamente, a racionalização global da vida em sociedade e a plena 

liberdade dos sujeitos na definição de seus destinos.    

Os sinais desta transição se encontram no cumprimento, na realização em 

excesso e na impossibilidade de serem cumpridas algumas promessas da modernidade. 

Nota-se um excesso de cumprimento no objetivo de se vincular regulação e emancipação 

tendo em vista o objetivo prático de “racionalização global da vida colectiva e da vida 

individual”. Já a impossibilidade de cumprimento de tais promessas se revela, por um lado, 

no fato de que as ideias de regulação e emancipação abrem perspectivas infinitas de 

realização, o que acarreta um déficit de realização insuperável e, por outro lado, por se 

tratarem de ideias contraditórias, de maneira que a compatibilização entre ambas é 

problemática, senão impossível (SANTOS, 2000, p. 78).  

Além disso, Boaventura de Souza Santos (2000, p. 89 – 90) observa uma 

tendência contrária à almejada pela modernidade, ou seja, caminha-se no sentido da 

                                                 
357 Cf. Boaventura de Souza Santos (2000, p. 76 – 79). Reconhecendo a inadequação da expressão “pós-
modernidade”, Boaventura de Souza Santos afirma adotá-la por não ser possível encontrar outra melhor. Para 
outra análise sobre o paradigma da modernidade, cf. Giddens, 1991. O autor (1991, p. 11) afirma que a 
modernidade refere-se a “estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do 
século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. Giddens (1991, p. 
13) entende que “os contornos de uma ordem nova e diferente, que é ‘pós-moderna’; mas isto é bem diferente 
do que é atualmente chamado por muitos de ‘pós-modernidade’”. Em síntese, Giddens (1991, p. 24) afirma 
que “o dinamismo da modernidade deriva da separação do tempo e do espaço e de sua recombinação em 
formas que permitem o ‘zoneamento’ tempo-espacial preciso da vida social; do desencaixe dos sistemas 
sociais (um fenômeno intimamente vinculado aos fatores envolvidos na separação tempo-espaço); e da 
ordenação e reordenação reflexiva das relações sociais à luz das contínuas entradas (inputs) de conhecimento 
afetando as ações de indivíduos e grupos”.  
358 Os princípios de cada um dos pilares da modernidade se relacionam da seguinte maneira: “a racionalidade 
estético-expressiva articula-se privilegiadamente com o princípio da comunidade, porque é nela que se 
condensam as ideias de identidade e de comunhão sem as quais não é possível a contemplação estética. A 
racionalidade moral-prática liga-se preferencialmente ao princípio do Estado na medida em que a este 
compete definir e fazer cumprir um mínimo ético para o que é dotado do monopólio da produção e da 
distribuição do direito. Finalmente, a racionalidade cognitivo-instrumental tem uma correspondência 
específica com o princípio do mercado, não só porque nele se condensam as ideias da individualidade e da 
concorrência, centrais ao desenvolvimento da ciência e da técnica, como também porque já no século XVIII 
são visíveis os sinais da conversão da ciência numa força produtiva” (SANTOS, 2000, P. 77). 
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“desregulação global da vida econômica, social e política”, pois nem o mercado, nem o 

Estado ou a comunidade se mostram capazes de “por si só, garantir a regulação social em 

situação de tanta volatilidade”, ou de se articularem para a composição de uma nova forma 

de regulação. E mais: “o modo dominante de assegurar material e institucionalmente o 

aumento das escolhas faz com que, paralelamente ao aumento das escolhas, se assista à 

diminuição da capacidade de escolher”. Por outro lado, com relação ao pilar da 

emancipação, observa que seus princípios parecem “esgotados ou, o que é o mesmo, 

domesticados em função das exigências cada vez mais profundas e voláteis da regulação e 

da desregulação económica e social”. 

As promessas do paradigma cultural da modernidade, de certa forma, se 

entrelaçam como o paradigma democrático, pois esse também pretendia a racionalização 

do poder e a emancipação social. A democracia representativa, se não nos seus primórdios, 

quando era mais representação política do que democracia, ao longo de seu 

desenvolvimento foi pensada como uma maneira de conciliar regulação e emancipação: se 

a convivência social exige regras, essas regras deveriam ser estabelecidas autonomamente, 

todos participariam (ainda que indiretamente, por meio de representantes) das decisões que 

vinculam a coletividade. Isso permite concluir que o déficit democrático das instituições 

representativas não resulta somente de questões operacionais e conjunturais, pois vivemos 

a transição de seu substrato essencial, qual seja, o paradigma cultural da modernidade.  

 

 

 

 

2.2. O Estado Nacional frente à Globalização e ao Policentrismo do Poder  
 

O Estado nacional sempre desempenhou, e continua a desempenhar, um papel 

fundamental na mediação social. No campo econômico, regras que permitem o 

funcionamento do mercado (como o direito de propriedade e a disciplina dos contratos) são 

definidas legalmente e garantidas pelo Estado (por exemplo, pela atuação do Poder 

Judiciário e da Polícia). Por meio dos diferentes instrumentos de política econômica e 

regulatórios, o Estado procura (ou deveria procurar) sanar falhas do mercado e direcioná-lo 

para atender aos interesses nacionais (como distribuição de renda e proteção ao meio 

ambiente), os quais, ao menos em tese, são democraticamente definidos pelas instituições 

representativas. Além disso, o Estado atua na mediação dos conflitos pela distribuição de 
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riquezas. Na área social (em sentido estrito), o Estado, apesar de suas deficiências, presta 

serviços importantes de saúde, educação, segurança etc., os quais são essenciais para a 

garantia de direitos fundamentais, a redução de conflitos e a promoção da coesão social.   

É verdade, como já exposto anteriormente, que, no Brasil, nunca chegou a se 

consolidar plenamente o modelo de Estado Social, e sua soberania sempre foi bloqueada. 

Todavia, com o fenômeno da globalização, a capacidade de o Estado, por meio de 

mecanismos políticos e jurídicos, definir autonomamente e concretizar a política 

econômica, regular atividades econômicas estratégicas e mediar conflitos distributivos foi 

bastante comprometida359. Da mesma maneira, em virtude das reformas neoliberais e de 

limites orçamentários (além, evidentemente dos enraizados problemas da ineficiência e da 

corrupção), o Estado não consegue atender satisfatoriamente as demandas que lhes são 

apresentadas, sobretudo para compensar as consequências sociais da competição global360. 

Há outro conjunto de problemas, que pela natureza que assumiram com o desenvolvimento 

da globalização (como o tráfico de drogas e a criminalidade internacional, a poluição e o 

terrorismo), os Estados não conseguem controlar adequadamente361. Por outro lado, 

decisões políticas tomadas no âmbito nacional, por exemplo, nos campos econômico, 

ambiental, sanitário e de segurança, também afetam outros Estados362.  

Por exemplo, a interdependência global dos mercados de capitais limitou as 

opções do Estado e a eficácia de suas decisões com relação às políticas monetária363, fiscal 

e de crédito, pois ele não consegue controlar o fluxo de capitais. São as grandes 

instituições financeiras e demais corporações transnacionais que definem em que, onde, 

quanto e quando se investirá. Essa capacidade de os atores do mercado escaparem à 

                                                 
359 Cf. Faria, 2010, p. 141 – 142, Held, 2006, p. 292 – 303. Em sentido contrário, cf. Gilpin, 2003, p. 350 – 
352, Garrett, 2003, p. 385 – 397. De acordo com este autor, as teses convencionais apontam que a 
globalização econômica (ou integração dos mercados) afeta a autonomia política dos Estados por meio de 
três mecanismos básicos: (1) o crescimento da competição internacional; (2) a multinacionalização da 
produção; (3) integração dos mercados financeiros. Todavia, de acordo com o autor, há vários indicativos de 
que tais fatores não acarretam a diminuição da autonomia dos Estados em termos de política econômica, 
especialmente nas grandes economias. Prova disso seria que os países membros da OCDE não apresentavam 
políticas fiscais convergentes na época em que o artigo foi escrito. 
360 Cf. Faria, 2010, p. 141 – 142. Há quem possa objetar que essa situação vem sendo revertida no Brasil, mas 
basta observar avaliações de conhecimento público sobre a saúde, a educação e a segurança pública 
brasileiras para se perceber que a afirmação feita acima está correta.   
361 Cf. Höffe, 2005, p. 6, 194 – 195, Mathew, 2003, p. 212, Rosenau, 2003, p. 227.   
362 Cf. Held e McGrew, 2007, p. 6 – 7.  
363 Lewandowski (2004, p. 70 – 71) explica que a perda da capacidade de os Estados regularem eficazmente 
o valor de sua moeda em relação às demais e as taxas de juros se deve à ausência de regulamentação dos 
mercados financeiros internacionais e às tecnologias que permitem a rápida transferência de capitais de um 
país para outro, assegurando a livre circulação dos capitais em busca da melhor remuneração. Esse capital 
especulativo, desvinculado da economia real (produção), “é aplicado em bolsas de valores ou de mercadorias 
e futuros por investidores interessados em obter o maior lucro no menor espaço de tempo”. Cf. Rocha, 2003, 
p. 91, Corsi, 1997, p. 106.  
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regulação ou se sobreporem ao Estado ocorre, por um lado, devido à combinação de um 

processo decisório centralizado com a fragmentação de suas atividades, constituindo-se em 

redes espalhadas por todo o mundo, com grande facilidade para realocar investimentos, 

tecnologias e demais fatores de produção364. Por outro lado, isso se deve à restrição da 

ação do Estado aos limites de seu território. Ora, se parte significativa dos problemas 

econômicos existentes dentro das fronteiras nacionais (como o desemprego, a pobreza e a 

concentração de renda) é, em grande medida, resultante de decisões de agentes externos e 

da conjuntura econômica internacional, os Estados não se mostram capazes de enfrentá-los 

adequadamente365.  

Como explica Castells (2005, p. 101),  

as questões cruciais que condicionam o dia-a-dia das pessoas e de seus 

governos em todos os países são, em grande parte, geradas e moldadas por 

um processo globalmente interdependente, que transcende o âmbito dos 

países, definido pelo território subordinado à soberania dos respectivos 

Estados366. 

Portanto, uma das faces do impacto da globalização sobre os Estados nacionais 

é a existência de fenômenos, que afetam significativamente suas economias e a vida de 

seus cidadãos, em relação aos quais não têm controle. Isso ocorre, por um lado, porque tais 

fenômenos se processam globalmente e, por outro, porque os Estados tiveram sua 

capacidade de atuação enfraquecida, inclusive na perspectiva orçamentária. Outra face da 

condição em que se encontram os Estados nacionais devido à globalização é a divisão de 

seu poder político, no sentido de tomada de decisões sobre o que é comum a todos, com 

outros poderosos atores nacionais e internacionais,367 os quais exercem seu poder por meio 

de estruturas horizontais e em forma de redes 368. 

                                                 
364 Cf. Faria, 2002, p. 64 – 108, 2011, p. 2 – 3, Fernando Muniz Santos, 2004, p. 241 – 242, Rocha, 2003, p. 
92 – 93, Ianni, 2000, p. 66.  
365 Cf. Habermas, 2001, p. 68, Cassesse, 2000, p. 17 – 18, Faria, 2011, p. 3 – 4, Lewandowski, 2004, p. 254 – 
255, Adolfo, 2001, p. 101, Floh, 2007, p. 36, Lima, 2004, p. 153, Costa, 2004, p. 50, Andrade, 2010, p. 11 – 
12, Rocha, 2003, p. 158. No mesmo sentido, Garcia (2009, p. 564) destaca que “o que verificamos é o 
descompasso entre a natureza global das grandes questões que a humanidade enfrenta no momento atual e a 
fragilidade do Estado para tratar delas a partir de sua perspectiva singular”.  
366 A propósito, Faria (2009, p. 305) destaca que “quanto mais as decisões econômicas se internacionalizam e 
quanto maior é a interconexão dos mercados financeiros e a integração dos mercados de bens e serviços em 
escala global, menor tende a ser o alcance das decisões democráticas sobre elas. Quanto mais as empresas 
conseguem reinstalar-se em cidades, estados, países e continentes onde podem obter vantagens comparativas, 
em termos de níveis salariais e carga tributária, menor tende a ser a força do Estado para promover justiça 
social por vias fiscais, por exemplo”.  
367 Cf. Höffe, 2005, p. 6, Mathew, 2003, p. 204, Strange, 2003, p. 127 – 128. Giddens (2007, p, 23) pondera 
que “a maioria das pessoas pensa que a globalização está simplesmente ‘retirando’ poder ou influência de 
comunidades locais e nações para transferi-lo para a arena global. E realmente esta é uma de suas 
conseqüências. As nações perdem de fato parte do poder econômico que antes possuíam. Contudo, ela tem 
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Dentre esses atores, destacamos, inicialmente, as corporações transnacionais. 

Evidentemente, não são todas as empresas que atuam mundialmente, os mercados internos 

continuam a representar a maior parte do PIB na maioria dos países, e o setor 

governamental ainda detém parcela significativa dos empregos e do consumo dos países. 

Porém, as empresas dos setores mais estratégicos de todas as economias nacionais estão 

fortemente conectadas com o mercado global de bens e serviços, o qual é dominado por 

corporações transnacionais que constituem “redes transnacionais de produção”.  

Consequentemente, “o dinamismo dos mercados internos depende, em última análise, da 

capacidade das empresas do país e das redes de empresas para competir globalmente” 

(CASTELLS, 2009, p. 156 – 157; 163). Como o desempenho das economias nacionais está 

atrelado ao mercado global que é dominado pelas corporações transnacionais, essas 

companhias acabam dividindo com o Estado o poder de definir os rumos do 

desenvolvimento nacional369. Registra-se, por outro lado, como observa Dowbor (2001, p. 

51) que, embora as empresas transnacionais costumem ser consideradas como “‘apátridas’, 

sem bases nacionais”, o que é parcialmente verdadeiro, na medida em que “seguem 

dinâmicas internas e não servem propriamente nenhum interesse nacional”370, também é 

incontestável o fato de que “nenhuma destas firmas deixará de aproveitar a força política 

que as suas raízes nacionais lhe conferem, mobilizando, assim, no apoio às suas atividades, 

os seus congressos, seus executivos, e se necessário seus exércitos”371. 

                                                                                                                                                    
também o efeito oposto. A globalização não somente puxa para cima, mas também empurra para baixo, 
criando novas pressões por autonomia local”.  
368 Rosenau (2003, p. 229) comenta que “while a number of dynamics have contribute to the diminution of 
state capacities, certainly one of the most important of these has been the shifting balance between 
hierarchical and network forms of organization, between vertical and horizontal flows of authority. Greatly 
facilitated by Internet, people now converge electronically as equals, or at least not as superiors and 
subordinates. They make plans, recruit members, mobilize support, raise money, debate issues, frame 
agendas, and undertake collective support, raise money, debates issues, frame agendas, and undertake 
collective action, amounting steering mechanisms founded on horizontal rather than hierarchical channels of 
authority”.  
369 A propósito, Faria (2002, p. 35) afirma que “o sistema político deixa de ser o locus natural de organização 
da sociedade por ela própria” devido à transformação em centros de poder das corporações empresariais 
conectadas globalmente. No mesmo sentido, cf. Lima, 2004, p. 154, Fernando Muniz Santos, 2004, p. 243. 
Em sentido contrário, Rocha (2003, p. 106) entende que “por mais forte que sejam as empresas, nenhuma 
delas tem força normativa e legitimadora para impor sozinha sua política econômica em qualquer território. 
Mesmo que se possa considerar os Estados, até certo ponto, reféns da lógica do mercado, eles ainda são os 
monopolistas do poder social”. Cf. Bull, 2002, p. 304 – 306.  
370 Quem detém o poder nas multinacionais é a “tecnocracia de gestores”, a qual “forma uma casta política 
bem identificada em temos sociais, econômicos e culturais” (DOWBOR, 2001, p. 53).  
371 Cf. Lewandowski, 2004, p. 85, Corsi, 1997, p. 105. 
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Além das corporações transnacionais, os Estados dividem sua função de 

mediação política372 com organizações internacionais (como o Fundo Monetário 

Internacional e a Organização Mundial do Comércio373), blocos regionais374 (como a União 

Europeia) e organizações não-governamentais, inclusive de caráter transnacional375. 

Dessa multiplicidade de atores dividindo a arena política com os Estados 

nacionais resulta uma terceira vertente do impacto da globalização sobre eles, a qual se 

manifesta no campo do direito: a substituição do monismo pelo pluralismo jurídico (ou 

normativo), o processo de homogeneização do direito e a limitação do âmbito da jurisdição 

estatal.  

O pluralismo jurídico pode ser definido como a “existência de distintas ordens 

jurídicas autônomas num mesmo espaço geopolítico, intercruzando-se e interpenetrando-se 

de modo constante” (FARIA, 2002, p. 15). É exatamente isso que ocorre no presente 

momento: as instituições legislativas estatais passam a concorrer (ou até ceder seu lugar 

em determinados campos do direito) para “novas fontes de produção normativa”, sejam 

supranacionais (organismos multilaterais)376, privadas (entidades empresariais, 

profissionais e técnicas) e comunitárias (“baseadas na capacidade de articulação e 

mobilização dos diferentes setores da sociedade, por intermédio de ONGs e movimentos 

sociais”)377 (FARIA, 2011, P. 8). Diante disso, os processos conhecidos como 

                                                 
372 No mesmo sentido, Nogueira (2008, p. 16) afirma que “o Estado deixa de poder exercer soberanamente o 
monopólio do uso legítimo da força. E perde condições (ainda que em termos relativos) de definir e 
implementar políticas, de tomar decisões gerais, de garantir e proteger direitos, etc. Os governos passaram a 
governar pouco, às vezes nem governam. Em maior ou menor grau, as diferentes mediações políticas e 
sociais ficaram comprometidas, e estão a minar as bases da autoridade política”.  
373 Cf. Held, 2006, p. 292 – 303, Bedin, 2009, p. 168 – 169. Embora a adesão de um Estado a uma 
organização internacional seja voluntária e, em tese, ele tenha poder para participar de suas decisões, muitas 
vezes na prática é impossível não aderir a elas e seu controle de fato cabe a um pequeno grupo de países 
econômica e politicamente mais poderosos (CASSESE, 2000, p. 18 – 19).  
374 Trataremos com maior atenção sobre o tema dos blocos regionais em outro tópico deste capítulo. Nesse 
sentido, Held, 2007, p. 242 – 243 explica que “while many states retain the ultimate legal claim to effective 
supremacy over what occurs within their own territories, this should be juxtaposed with, and understood in 
relation to, the expanding jurisdiction of institutions of global and regional governance and the constraints of, 
as well as the obligations derived from, new and changing forms of international regulation. This is specially 
evident in the European Union, where sovereign power is divided between international, national and local 
authorities, but it is also evident in the operation of international governmental organizations (IGOs) such as 
the WTO”. 
375 A propósito, Castells (2005, p. 96) explica que “movimentos sociais e organizações populares, além de 
uma multiplicidade de protagonistas sociais, estão tentando preencher o vácuo de representação e de legítima 
formulação de políticas. Começa a surgir uma sociedade civil global. Mas sua contribuição para a solução 
dos problemas do nosso mundo é limitada, devido à segmentação dos interesses e valores subjacentes aos 
seus diversos componentes”. Cf. Carvalho, 1997, p. 199 – 200.  
376 Cf. Held, 2006, p. 292 – 303. 
377 Surgem, em especial, duas formas de normatividade: uma decorrente de princípios, cláusulas e termos 
contratuais padronizados etc. denominada de “nova” Lex Mercatoria, ou seja, como fruto da prática dos 
comerciantes; e outra originada dos “conhecimentos especializados”, voltados para atendimento de padrões 
mínimos de qualidade, constituindo o “Direito da Produção”, resultante de trabalhos de “sistematização, 
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“desregulamentação e deslegalização” na verdade não representam uma redução da 

normatização e da mediação jurídica da sociedade, mas sim do direito positivo estatal e das 

instituições estatais, os quais cedem espaço para uma normatividade difusa produzida por 

diferentes atores econômicos e sociais, bem como para a “auto-regulação e auto-

composição de conflitos”378 (FARIA, 2008, p. 61). Portanto, como os mecanismos 

jurídicos dos Estados nacionais não se mostram operacionalmente capazes nem eficazes 

para realizar a regulação de diversos setores, especialmente o econômico e o financeiro, 

surgem novas formas de normatividade (FARIA, 2009, p. 303 – 304). 

Já a tendência à homogeneização do direito significa que a produção normativa 

e os diversos regimes legais (nacionais e transnacionais) passam a ser orientados pelos 

mesmos valores e conceitos, que não são os de justiça ou da busca do bem comum e dos 

interesses nacionais379, mas aqueles determinados pelos interesses dos detentores do poder 

econômico (sobretudo das economias centrais) em viabilizar soluções técnicas que 

facilitem o fluxo econômico e a ampliação de sua riqueza (como a proteção da propriedade 

intelectual, a segurança jurídica e a liberalização dos mercados), sob a coordenação e 

fiscalização de órgãos como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a 

Organização Mundial do Comércio380 (FARIA, 2011, p. 10, Faria, 2008, p. 39, 2002, p. 84 

– 85). 

                                                                                                                                                    
harmonização e padronização”, desenvolvidos por diferentes órgãos privados sem fins lucrativos que 
definem padrões técnicos, os quais, embora não sejam legalmente vinculantes, muitas vezes “agem por 
delegação dos governos”, e são “fortemente influenciados por empresas privadas e grupos de interesse” 
(FARIA, 2011, P. 11 – 13). Cf. Faria, 2002, p. 72 – 73, Woods, 2007, p. 31 – 34. 
378 Cf. Faria, 2002, p. 85. Em sentido contrário, Cf. Höffe, 2005, p. 184 – 190. De acordo com este autor, a 
chamada “desregulamentação” estatal não atinge áreas importantes, como a preservação ambiental e a 
previdência social. Em segundo lugar, algumas competências que o Estado deixou de ter na verdade se 
revelam como uma adequação ao princípio da subsidiariedade, já que eram funções que não deveria ter 
assumido. Em terceiro lugar, ocorrem correções de expectativas, ou seja: o Estado deixa de assumir 
promessas utópicas que jamais conseguiria realizar por si só, ou que não seriam suas atribuições. Em quarto 
lugar, muitas vezes o que se dá é apenas a substituição de uma “intervenção direta” por um “comando misto, 
de cunho público-privado”, o qual não afeta nem o Judiciário, nem o Legislativo, nem a área da soberania em 
sentido estrito.  
379 A propósito, Faria (2002, p. 113 – 114) observa que há uma tendência de “aumento no ritmo de regressão 
tanto dos direitos sociais quanto dos direitos humanos”: destes, porque foram concebidos em oposição ao 
Estado, e na medida em que se reduz a esfera pública estatal eles se reduzem também; e daqueles porque sua 
efetivação depende dos orçamentos públicos, os quais tendem a se reduzir e a se tornarem cada vez mais 
insuficientes para atenderem às demandas. Desta maneira, “os princípios básicos e os padrões morais 
inerentes aos direitos humanos e aos direitos sociais – como a dignidade, a igualdade, a solidariedade e a 
inclusão econômica, por exemplo, – estão levando a pior na colisão frontal com os imperativos categóricos 
da economia globalizada, como a produtividade, a competitividade e a acumulação levadas ao extremo”. Cf. 
Faria, 2002, p. 105. 
380 Assim, “em vez de uma ordem soberanamente produzida, o que se passa a ter é uma ordem 
crescentemente recebida dos agentes econômicos”. E “esta ordem tende a transcender os limites e controles 
impostos pelo Estado, a substituir a política pelo mercado como instância máxima de regulação social...” 
(FARIA, 2002, p. 35). O autor (2002, p. 110 – 111) observa que esse processo atinge, inclusive, o Direito 
Internacional Público, pois “embora formalmente continue sendo produzido pelos Estados-Nação, sob a 
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Por fim, observa-se uma redução do âmbito da jurisdição estatal. Isso ocorre 

porque crescem os problemas que afetam os cidadãos de cada Estado com dimensão 

transnacional, enquanto que as normas e os tribunais que devem aplicá-las podem atuar, 

inclusive valendo-se dos “instrumentos de violência monopolizados pelo Estado” para 

garantir a efetividade de suas decisões, somente nos limites do território nacional. Assim, 

menos questões relevantes para a população de cada Estado dependem exclusivamente da 

jurisdição estatal381 (FARIA, 2002, p. 70). 

Como resultado do pluralismo jurídico, da homogeneização do direito e da 

redução do âmbito da jurisdição estatal, como conclui Faria (2009, p. 316),  

ainda que continue permanecendo como referência básica para os cidadãos, 

na prática, a ordem jurídica estatal perdeu sua centralidade e exclusividade, 

deixando de ser o eixo de um sistema normativo único, para se tornar parte 

de um poli – sistema ou um sistema multinível (multi-level system). Ao 

mesmo tempo, também deixou de ser a fonte de legitimidade de uma ordem 

normativa autocentrada nos estritos limites de um território e passou a se 

abrir a regimes normativos oriundos de organismos multilaterais, entidades 

internacionais, blocos regionais e poderes locais, bem como de agentes de 

mercado que, valendo-se de seu poder econômico e de seu peso financeiro, 

muitas vezes convertem faticidade em normatividade382.  

A quarta manifestação dos impactos da globalização sobre os Estados nacionais 

pode ser observada na crescente incompatibilidade entre o tempo do Estado nacional e o de 

outros processos sociais. 

O tempo do Estado é o tempo da política e da burocracia: eleições, processos 

legislativos e judiciais, formação de consensos sociais e da memória histórica nacional, 

formulação e execução das políticas públicas etc.. Todavia, outras temporalidades 

                                                                                                                                                    
forma de acordos, convenções e tratados, com os fenômenos da transnacionalização dos mercados de 
insumos, bens e serviços e da interconexão do sistema financeiro em escala planetária suas normas cada vez 
mais vão sendo interpenetradas pela Lex Mercatoria e pelo Direito da Produção. Como conseqüência, o 
caráter público do Direito Internacional acaba sendo progressivamente relativizado ou até mesmo 
desfigurado, na medida em que muitos de seus dispositivos atendem e tutelam interesses específicos, de 
natureza privada, revestidos da forma ‘pública’”. Cf. Andrade, 2010. Fernando Muniz Santos (2004, p. 253 – 
254) explica que as corporações, aproveitando-se da competição entre os Estados para atrair investimentos, 
passam a exigir mudanças políticas e legislativas que favoreçam seus interesses, ameaçando, na hipótese de 
não terem suas demandas atendidas, destinarem seus recursos para outros países que se proponham a atendê-
las. Os campos em que esse tipo de pressão são mais sentidos são nos das legislações ambiental, fiscal e 
laboral.  
381 Cf. Faria, 2008, p. 36. 
382 Cf. Faria, 2009, p. 318, 2008, p. 65 – 66, 2002, p. 87, Roth, 2010, p. 15, 24 – 26, 176. Nesse sentido, 
Boaventura de Souza Santos (1999, p. 92) afirma que “o Estado perde centralidade e o direito oficial 
desorganiza-se passando a coexistir com o direito não oficial de múltiplos legisladores fácticos, os quais, pelo 
poder econômico que comandam, transformam a facticidade em norma, disputando ao Estado o monopólio 
da violência e do direito”.   
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apresentam importância cada vez maior, desde a instantaneidade do ciberespaço383 e dos 

mercados financeiros, até o “tempo glacial da degradação ecológica, da questão indígena 

ou da biodiversidade”, o qual é imensamente mais lento do que o tempo do Estado 

nacional. Tratam-se, pois, de temporalidades muito distintas (BOAVENTURA DE 

SOUZA SANTOS, 1999, p. 93 – 94).   

Isso tem consequências importantes para o Estado e para a democracia. 

Primeiramente, os atores que conseguem se adaptar à velocidade do tempo que domina as 

relações na contemporaneidade, especialmente à estantaneidade, tendem a ter maior 

poder384 (BAUMAN, 2001, p. 139).  

Por exemplo, “o capital pode viajar rápido e leve, e sua leveza e mobilidade se 

tornam as fontes mais importantes de incerteza para todo o resto. Essa é hoje a principal 

base da dominação e o principal fator das divisões sociais” (BAUMAN, 2001 p. 141). O 

mesmo não se pode dizer com relação às decisões e à mobilização dos recursos políticos.  

Além disso, a ideia de “longo prazo” perdeu importância, a modernidade 

“fluida” o substituiu pelo “curto prazo” e “fez da instataneidade seu ideal último”, o que 

tem implicações políticas significativas, pois  

a nova instantaneidade do tempo muda radicalmente a modalidade do 

convívio humano – e mais conspicuamente o modo como os humanos 

cuidam (ou não cuidam, se for o caso) de seus afazeres coletivos, ou antes o 

modo como transformam (ou não transformam, se for o caso) certas 

questões em questões coletivas385 (BAUMAN, 2001 p. 145 – 147). 

                                                 
383 No mesmo sentido, Faria (2002, p. 93 – 94) afirma que “com o desenvolvimento da informática, a 
revolução da micro-eletrônica e o avanço da tecnologia de comunicações, esse processo decisório é cada vez 
mais instantâneo. Ou seja, o tempo da economia globalizada não respeita distâncias nem fusos horários. É o 
tempo real dos fluxos financeiros, o tempo da simultaneidade das decisões comerciais e de investimento, o 
tempo do aqui e agora dos meios de comunicação, repercutindo de modo quase instantâneo fatos e 
acontecimentos nas percepções coletivas”. Bauman (2001, p. 18) também explica que “o poder pode se 
mover com a velocidade do sinal eletrônico – e assim o tempo requerido para o movimento de seus 
ingredientes essenciais se reduziu à instantaneidade. Em termos práticos, o poder se tornou verdadeiramente 
extraterritorial, não mais limitado, nem mesmo desacelerado, pela resistência do espaço”. Para uma 
discussão sobre a relação entre tempo e espaço na atualidade, cf. Bauman (2001, p. 132 – 137). Em um 
trecho, o autor pondera que “a ‘instantaneidade’ aparentemente se refere a um movimento muito rápido e a 
um tempo muito curto, mas de fato denota a ausência do tempo como fator do evento e, por isso mesmo, 
como elemento no cálculo do valor”. O tempo não é mais o ‘desvio na busca’, e assim não mais confere valor 
ao espaço. A quase-instantaneidade do tempo do software anuncia a desvalorização do espaço”.  
384 Cf. Nogueira, 2008, p. 9.  
385 De acordo com Boaventura de Souza Santos (1999, p. 109), a resposta para esse problema pode vir ou da 
aceleração do tempo da política ou da desaceleração do tempo da economia, de maneira que a situação 
descrita exige a “reconstrução ou reinvenção de um espaço-tempo que favoreça e promova a deliberação 
democrática”. O autor (1999, p. 112) salienta que o espaço-tempo da deliberação democrática, “ao contrário 
do que sucedeu no contrato social moderno, não pode confinar-se ao espaço tempo nacional estatal e deve 
incluir igualmente os espaços-tempos local, regional e global”. Além disso, não podem existir “distinções 
rígidas entre Estado e sociedade civil, entre economia, política e cultura, entre público e privado. A 
deliberação democrática, enquanto exigência cosmopolita, não tem sede própria, nem uma materialidade 
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Há, portanto, quatro maneiras fundamentais de incidência do fenômeno da 

globalização nos Estados Nacionais: (1) existência de fenômenos, que afetam 

significativamente suas economias e a vida de seus cidadãos, em relação aos quais não têm 

controle; (2) pluralidade de atores com os quais passou a dividir a cena política; (3) 

pluralismo jurídico, homogeneização do direito e redução do âmbito da jurisdição estatal; e 

(4) incompatibilidade entre o tempo do Estado e o tempo de outros processos sociais com 

importância crescente. Tudo isso acaba resultando em um questionamento sobre a 

permanência da ideia de soberania como nota distintiva dos Estados nacionais386. Não há 

consenso, todavia, quanto à dimensão do problema.  

Zolo (2006, p. 79 – 82), por exemplo, entende que “o declínio da soberania dos 

Estados nacionais” aparenta ser um processo irreversível, de forma que estaria 

“definitivamente em crise o sistema westfaliano dos Estados soberanos”387. Para 

fundamentar sua posição, o autor afirma que os Estados não estão “em condições de 

enfrentar problemas de escala global, como a contenção do desequilíbrio ecológico, o 

equilíbrio demográfico, o desenvolvimento econômico, a paz, a repressão da criminalidade 

internacional, a luta contra o global terrorism”. Diante disso, os Estados, como já 

mencionamos, passam a compartilhar seu poder com outros poderosos atores na “arena 

internacional”. Inclusive, como também já assinalamos, o poder de estabelecer o direito, 

com o aparecimento de novas fontes do direito, como a lex mercatoria e as cortes arbitrais. 

E mais, a própria “função judiciária e o poder dos juízes tendem a se expandir mesmo em 

nível internacional, corroendo ulteriormente a soberania jurisdicional dos Estados 

nacionais”388. Portanto,  

em um sistema de relações internacionais amplamente condicionado pelas 

conveniências dos grandes centros de poder econômico e financeiro, à 

decrescente eficácia reguladora dos ordenamentos jurídicos estatais se 

superpõe o poder decisório, dinâmico e inovativo das forças dos mercados, 

em particular nos setores da política econômica, fiscal e social. 
                                                                                                                                                    
institucional específica”. Boaventura de Souza Santos (1999, p. 116) também sugere a adoção do “imposto 
Tobin” (“imposto global, sugerido pelo economista James Tobim, Prêmio Nobel de Economia”, a incidir 
sobre as movimentações financeiras internacionais) como um instrumento fundamental para “desacelerar o 
espaço-tempo das transações de câmbio submetendo-o marginalmente a um espaço-tempo estatal que permita 
aos Estados reconquistar algum poder de regulação macroeconômica e defender-se das especulações 
dirigidas contra moedas nacionais”.  
386 Faria, 2008, p. 32.  
387 A propósito, Tojal (1997, p. 151) afirma que o Estado Capitalista vive uma crise que vai além da fiscal, 
pois também “está representada pela sua fragmentação incontrolável, reflexo da própria atomização do 
sistema social-produtivo, quase que como restabelecendo a difusão do poder político típica do assim 
chamado mundo medieval. A consequência é a própria explosão do modelo de organização política e jurídica 
liberal”. Cf. Floh, 2007, p. 13. 
388 Em sentido contrário, cf. Torelly, 2010, p. 54 – 55, 128.  
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Já Lewandowski tem uma posição um pouco diferente. O autor (2004, p. 254) 

reconhece que a globalização apresenta grande impacto na soberania, pois pela primeira 

vez desde a consolidação do Estado moderno, ele “não consegue mais controlar de forma 

satisfatória a repercussão doméstica das variáveis econômicas geradas externamente”, ou 

seja: “o poder de autodeterminação das comunidades políticas organizadas em Estados 

passou a ser cerceado pelo poder dos agentes econômicos transnacionais, com o que ficou 

abalada a própria legitimidade dos governantes”. Todavia, Lewandowski (2004, p. 300) 

entende que não há elementos que indicam o fim do Estado ou da soberania em um futuro 

próximo. Isso porque, em primeiro lugar, “embora os Estados possam ter eventualmente a 

autonomia cerceada em alguns aspectos, a sua soberania, ao menos no que ela tem de 

essencial, não se vê afetada”389. Além disso, a soberania ilimitada nunca existiu, e “muito 

menos tem lugar nos dias atuais, sobretudo porque as transformações históricas pelas quais 

os Estados passaram fizeram com que ela acabasse ficando mais flexível do que a noção 

legada pela tradição”390.  

Entendemos que o Estado nacional continua a ser um ator político 

fundamental391 e decisivo (por seu poder militar, econômico, tecnológico, cultural etc.), 

existindo atribuições que lhes são próprias e que não podem ser transferidas para as esferas 

                                                 
389 Nesse sentido, Dallari (2010, p. 268) afirma que não se “alterou a soberania como poder jurídico dos 
Estados nem diminui o papel do direito internacional como fundamento e parâmetro das relações 
internacionais, registrando-se apenas o aumento das pressões econômico-financeiras sobre as relações 
sociais, inclusive com alguns efeitos negativos, como o uso da força econômica para interferir nas decisões 
políticas dos Estados”. Höffe (2005, p. 190 – 191), também entende que a perda de poder não se confunde 
com a perda de soberania, pois “a perda de poder já ocorre quando se reduz o tamanho da margem de ação, 
enquanto a perda de soberania só se realiza quando, independentemente da dimensão da margem de ação, 
diminui-se o direito à última decisão”.  Até porque, “per definitionem, grandes potências dispõem de muito 
mais poder do que ‘pequenas potências’ ou, por que não dizer, ‘potências nanicas’; contudo, essas últimas 
não deixam de possuir soberania”. Ou seja, o conceito de soberania “nunca excluiu dependências 
econômicas, culturais e bem mesmo políticas”, exigindo, tão somente a não submissão dos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário a poderes estrangeiros equivalentes, o que, de fato, não vem ocorrendo. 
Cf. Höffe, 2005, p. 184 – 197, Bercovici, 2008, p. 334. 
390 Cf. Costa, 2004, p. 35, Rocha, 2003, p. 159 – 161, 179, 204 – 205, Torelly, 2010, p. 137.  A propósito, 
Sen (2012, p. A16) afirma que não acredita que “o papel do Estado esteja encolhendo no mundo. A crise 
global de 2008 foi iniciada em grande medida pelo fato de o Estado ter deixado de exercer seu papel 
supervisor. À medida que a recessão aprofundou, o fato de o Estado, em muitos países, ter deixado de prestar 
apoio aos desempregados de longo prazo e deixado de fornecer outras medidas de segurança social agravou 
em muito o sofrimento provocado pela crise – para as pessoas mais pobres e mais afetadas pela recessão”. 
391 Ranieri (2012, p. 12) afirma que “em que pese a atual crise europeia, o que observamos é que os Estados 
são indispensáveis instâncias de decisão, destinatários de protestos e reivindicações por parte de indivíduos e 
grupos e, bem assim, instâncias públicas de intermediação de âmbito nacional e internacional. Aquele fato 
tampouco significa que se tenha substituído o conteúdo político westphaliano, ou seu padrão horizontal, ou o 
elemento jurídico como critério prevalecente na conceituação teórica do Estado contemporâneo. Não haveria, 
portanto, que se cogitar de um Estado ‘pós-moderno’, mas de uma modalidade política e jurídica na qual 
política e economia passam a ser indissociáveis. A novidade está, justamente, na mudança desse paradigma”. 
Cf. Resende, 1997, p. 34. 
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regionais, global ou mesmo local392. Todavia, o Estado não é capaz de resolver uma série 

de problemas que atingem significativamente a vida de seus cidadãos, devido ao seu 

caráter transnacional, e deixa de ser o único centro político decisório: a decisão última não 

pertence mais a ele, nem a qualquer outro ator isoladamente, seja nacional ou 

internacional393. Decisões que anteriormente eram exclusivas do Estado passam a ser 

condicionadas e compartilhadas, tanto por atores internacionais (corporações 

transnacionais, instituições financeiras, organizações governamentais e não-

governamentais internacionais etc.)394, como locais e regionais (grupos econômicos 

nacionais, organizações não-governamentais, unidades administrativas que reivindicam 

maior autonomia política e administrativa etc.)395. Consequentemente, os Estados são 

obrigados negociar e firmar compromissos com diversos sujeitos que apresentam certa 

autonomia em relação a ele e que operam conforme procedimentos decisórios próprios396.  

Por razões como essas, Held (2007, p. 307 – 308) afirma que há cinco 

disjunções entre a globalização e o Estado nacional e a democracia. Primeiramente, a ideia 

de autodeterminação das coletividades nacionais não pode mais ser enquadrada nos limites 

das fronteiras dos Estados. Em segundo lugar, não é possível continuar a pressupor que os 

governos e os Estados nacionais detêm o monopólio do poder político, pois ele se encontra 

distribuído do nível local ao global e entre diversas forças e agências. Em terceiro lugar, 

ainda que alguns Estados apresentem grande concentração de poder, é muito comum eles 

estarem articulados com novas formas de autoridades políticas. Em quarto lugar, a criação 

e a ampliação de bens públicos exigem cada vez mais ações multilaterais coordenadas. Em 

quinto lugar, as distinções entre interesses internos e estrangeiros, bem como entre as 

questões de política interna e externa são cada vez menos claras.  

                                                 
392 Nesse sentido, Höffe (2005, p. 6 – 7) destaca que “a tese generalizada de que governos nacionais seriam 
cada vez menos capazes de superar os problemas, solucionáveis apenas em escala mundial, chega a 
apresentar um caráter circular, pois, de maneira inversa, tarefas genuinamente globais não podem ser 
resolvidas regionalmente. Por seu turno, carece de correção empírica e imposição normativa (cf. cap. 6), a 
tese substancial, consoante a qual o Estado unitário, em virtude de uma progressiva destituição de seus 
poderes, acabará sendo totalmente abolido”. Diante disso, “cumpre, portanto, refletir sobre uma nova forma 
do ato político, a qual não venha, obviamente, substituir, e sim completar o Estado unitário”.   
393 Cf. Faria, 2008, p. 31, Giddens, 2007, p. 27 – 28.   
394 Cf. Amaral, 2008, p. 39, Nye Jr., 2011, p. 8. 
395 Cf. Faria, 2011, p. 6 – 7, Adolfo, 2001, p. 93 – 94. Sobre a tendência ao fortalecimento da autonomia local 
e seus efeitos sobre a soberania cf. Tavares, 2000, p. 126 – 130.  Cassesse (2000, p. 21) explica que “viene 
ridefinita l’organizzacione estessa dello Stato, che rinuncia alle sue funzioni a favore di regioni minori 
(cosidetto federalismo interno) e di regioni maggiori (cosiddetto federalismo esterno). Per cui si perde anche 
il legame politico unitario, del cittadino con lo Stato, a favore di una balkanizzazione delle appartenenze e 
delle identità”.   
396 Cf. Amaral, 2008, p. 39 – 41, Bastos, 2000, p. 106 – 107. Como bem sintetiza Faria (2002, p. 212 – 213), 
o Estado é “convertido em apenas mais um entre os muitos atores participantes da economia globalizada, ele 
é obrigado a promover negociações permanentes e diretas com os fatores internacionais da produção.” 
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Em um cenário como esse, se não é possível afirmar que estamos diante do 

colapso da soberania, é correto o entendimento de que estamos diante de um processo de 

relativização397 e reconfiguração398 da soberania: embora se mostre formalmente intacta, 

ela se encontra substancialmente comprometida, pois, na prática, muitos Estados não 

conseguem estabelecer autonomamente seus objetivos nacionais e concretizá-los,399 e as 

instituições fundadas no Estado nacional não conseguem responder satisfatoriamente a 

uma série de problemas de caráter regional e global, inclusive com relação à injustiça 

social, simplesmente porque suas causas e dinâmicas extrapolam os limites de suas 

jurisdições400. Desta maneira, como o Estado não detém a exclusividade da tomada e 

concretização das decisões que afetam a coletividade e o poder se encontra 

desconcentrado, descentralizado e fragmentado entre vários atores de diferentes esferas de 

atuação, de maneira que as decisões se dão a partir da formação de redes globais 

complexas, há uma radical reconfiguração do poder político, ou seja, estamos diante do 

fenômeno do policentrismo do poder401. Consequentemente, a sede da prática política e da 

                                                 
397 Cf. Cassesse, 2003, p. 32, Höffe, 2005, p. 198.  
398 Cf. Held, 2006, p. 304. McGrew (2004, p. 162 – 164) explica que está ocorrendo uma reconfiguração do 
poder do Estado em diferentes maneiras: (1) a concepção do território do sistema de Vestfália, baseado no 
parcelamento do espaço em limites bem definidos, que servem de base para o Estado moderno, mostra-se 
cada vez menos adequada para a organização territorial no contexto da globalização; (2) a soberania do 
Estado está se redefinindo, mas não necessariamente passa por um processo de erosão, ou seja, “in the 
context of transnational systems of rule with other governments and agencies, states now use sovereignty less 
as a legal claim to supreme power than as a bargaining tool”; (3) “far from globalization leading to ‘the end 
of the state’, it is bringing into a more activist state”; (4) “states no longer have a monopoly of authoritaty 
over their citizens”, isso porque, estamos diante da emergência de novos centros de autoridades públicas, 
juntamente com autoridades privadas, desde corporações transnacionais até organizações não-
governamentais; (5) “rather than na anarchic world, in which there is no authority beyond the sovereign state, 
the contemporary world order might best be described as a heterarchy”. 
399 Cf. Archibugi, 2002, p. 27, Faria, 2002, p. 23, Nogueira, 2004, p. 93,  Adolfo, 2001, p. 110, Bastos, 2000, 
p. 99, Bedin, 2009, p. 167 – 168.  De acordo com Sundfeld (1999, p. 160 – 161), “ao conceber e aplicar suas 
normas – aqui está o ponto – o Estado passa a fazê-lo em função das necessidades mundiais de organização 
da vida econômica, social e política; pior ainda, essas imposições tornam-se determinantes da própria 
dimensão do Estado, da profundidade de suas intervenções, do limite de seus poderes”.  
400 Cf. Held, 2004, p. 176, Archibugi, 2000, p. 139, 2010, p. 4, Ladeurs, 2003, p. 18. Ladeurs (2003, p. 19) 
explica que “this does not mean – as has been claimed in the literature (Ohamae 1995) – the end of the state 
or of national law: instead the state is being transformed, itself inevitably taking up elements of transnational 
de-territorialized self-organization of variable networks, and orienting itself, for instance, border-crossing 
transnationally variable interests rather than just to national clienteles. In this way, the state’s territorial unity 
becomes permeable both from the inside and from the outside for the pursuit of changed interests, calling for 
new procedural forms for upholding them”.   
401 Cf. Held, 2001, p. 2 – 3, Faria, 2002, p. 7; 14 – 15; 23 – 24, 2010, p. 142, 2011, p. 3, Mueller, 2004, p. 
152 – 155, Ferrajoli, 2007, p. 44, Ranieri, 2004, p. 29 – 31, McGrew, 2004, p. 142, Adolfo, 2001, p. 102, 
Bedin, 2009, p. 168, Garcia, 2009, p. 565; 570. Diante desse contexto, Ranieri (2004, p. 31) propõe a 
passagem do conceito de “Estado Nacional” para o de “Estado Internacional”, o qual seria “mais consentâneo 
à realidade de soberania partilhada ou compartilhada, do povo que pode integrar comunidades mais amplas, 
do território nacional que tem fronteiras e limites permeáveis devido à globalização e a regionalização, à 
internacionalização da proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, à constitucionalização das normas 
de direito internacional público, à elaboração do direito comunitário, à prevalência do econômico sobre o 
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democracia não está mais circunscrita ao Estado nacional, devendo ser compreendida 

também em termos de governança regional e global402.  

 

2.3. Globalização, Policentrismo do Poder e Déficit Democrático das Instituições 
Representativas  
 

No Capítulo 1, destacamos uma série de fatores que demonstram que as 

instituições representativas, ao longo da história, enfrentam problemas desde o momento 

da formação da opinião (dos representados ou dos representantes), passando pela tomada 

de decisão propriamente dita (eleitoral, no Parlamento ou no Governo), até a execução da 

decisão. Confrontando tais considerações com o que foi exposto, neste Capítulo, a respeito 

da globalização e de seus impactos sobre o Estado nacional, podemos observar que a 

totalidade desses problemas permanece e alguns se agravaram, como a desigualdade de 

fato entre os cidadãos, o peso do dinheiro nas eleições e a manipulação da opinião pública 

pela mídia, a qual passou a atuar em escala global403.  

Dentre os problemas que se agravaram, destacaremos na primeira parte deste 

item o tema da exclusão social, devido às dimensões que ganhou e à maneira como 

compromete a legitimidade e a efetividade da democracia, pois ela exige igualdade de 

condições entre todos os interessados na tomada de decisões políticas e, sem um mínimo 

de substrato material para tanto, essa igualdade não passa de discurso. Em seguida, 

trataremos das crises de motivação para a participação política e dos programas partidários, 

as quais são diretamente relacionadas com a globalização e o policentrismo do poder e 

comprometem severamente a democracia representativa nos momentos de formação da 

opinião e de tomada de decisão política. Por fim, cuidaremos de um fenômeno que afeta o 

momento da execução da decisão: trata-se da crise de impotência da política, que também 

decorre dos impactos da globalização sobre o Estado nacional e é causadora de 

                                                                                                                                                    
político, à emergência de uma sociedade civil mundial, os avanços das tecnologias nos processos de 
informação e comunicação”. 
402 Cf. Held, 2006, p. 304. Held (2004, p. 173) explica “the right of most states to rule within circumscribed 
territories – their sovereignty – is not on the edge of collapse; however, the practical nature of this 
entitlement – the actual capacity of stares to rule – is changing its shape and form. In this account, 
globalization involves an historic shift in power away from national governments and national electorates 
toward more complex systems of regional and global governance. As a result, politics is becoming more 
transnational and global; and the regional and global deployment of political power is becoming a routine 
feature of a more uncertain and unruly world”.  
403 O aprofundamento dessas comparações será realizado no Capítulo 4.  
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significativo déficit democrático nas instituições representativas. Como se demonstrará, 

esse contexto exige uma profunda revisão da teoria democrática404. 

 

2.3.1. Déficit Democrático das Instituições Representativas e a Exclusão Social  
 

Além de suas consequências socioeconômicas, a exclusão social e a miséria 

aprofundadas pela globalização apresentam importante repercussão política e são 

causadoras de déficit democrático das instituições representativas.  

Em primeiro lugar, a miséria provoca o enfraquecimento do “sentimento de 

valor próprio” e a exclusão sociocultural dos cidadãos que vivem nessas condições, 

favorecendo a apatia política – a qual interessa aos atores dominantes da sociedade, pois 

contribui com a manutenção do status quo, além de deslegitimar os governos, constituindo 

uma ameaça à própria democracia, pois esvazia o seu conteúdo405 (MÜLLER, 2005, p. 2 – 

3, 6 – 7). Quem vive à margem da sociedade, sem direitos sociais básicos e a dignidade 

respeitados, não acredita que de fato tem poder para interferir no processo político e não se 

sente igual aos sujeitos economicamente favorecidos, de maneira que acabam por se render 

ao clientelismo ou simplesmente se conformam com sua condição de subordinados e 

excluídos. Da mesma maneira, aqueles que são socioculturalmente excluídos enfrentam 

grandes limitações para formarem livremente suas opiniões e influenciarem a dos demais 

sujeitos.  

Em segundo lugar, “a insegurança sobre como ganhar a vida”, decorrente do 

desemprego (ou de sua constante ameaça) e do subemprego, somada à “ausência de um 

agente confiável capaz de tornar essa situação menos insegura ou que sirva pelo menos de 

canal para as reivindicações de uma segurança maior” (que se explica pela crise do Estado 

Social) comprometem a independência de participação política e as possibilidades de 

                                                 
404 Held (2006, p. 291 – 292) explica que uma teoria política que tem como referência exclusiva o Estado-
nação se mostra bastante limitada para compreender o atual contexto histórico. Isso se revela na própria 
inadequação da regra da maioria, central na concepção representativa de democracia, para tomar certas 
decisões, por exemplo, aquelas que afetam sujeitos que não tiveram a oportunidade de votar, quando seus 
efeitos extrapolam as fronteiras nacionais, como no campo ambiental (construção de uma usina nuclear, uso 
de recursos não renováveis, atividades poluentes em geral etc.). Além disso, decisões tomadas por 
importantes organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio, o Fundo Monetário 
Internacional e a União Europeia, não se submetem às maiorias nacionais. Assim, questiona-se qual seria a 
instância legítima para tomar decisões majoritárias sobre determinadas matérias: a local, a nacional, a 
regional ou a global? Isso porque, embora o território nacional estabeleça os limites de inclusão e exclusão 
dos cidadãos nas decisões políticas, os efeitos de muitas e significativas decisões extrapolam suas fronteiras.  
405 No mesmo sentido, Faria (2010, p. 129 – 130) destaca que “a miséria, as decepções e a falta de 
perspectivas minam a estabilidade institucional, esgarçam os laços de solidariedade e abrem caminho para o 
‘hobbesianismo social’”.  
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engajamento em projetos coletivos e transformadores406 (BAUMAN, 2000, p. 28). Ou seja, 

quem não tem segurança sobre as condições de sobrevivência próprias e de sua família 

acaba sendo tomado por essas preocupações e não se envolve em ações coletivas.  

Por essas razões, Bauman (2000, p. 179 – 182) afirma que “tirar os pobres da 

miséria não é apenas uma questão de caridade, consciência e dever moral, mas condição 

indispensável (embora apenas preliminar) para reconstruir uma república de cidadãos 

livres a partir do deserto que é o mercado global”, pois a ordem global de certa forma 

depende da situação de medo e incerteza que essas pessoas vivem para se perpetuar. Ou 

seja, a questão da pobreza e da miséria não pode ser analisada somente a partir das 

perspectivas da moral, da caridade, e da insegurança ou violência que pode resultar, mas 

também de suas consequências políticas. Quem está nessa condição tem sua liberdade 

política efetiva extremanente reduzida e quem não está teme um dia estar, então prefere 

não se arriscar em um projeto para mudar a ordem vivente. O elemento fundamental dessa 

condição é o desemprego estrutural: “o meio de vida, essa rocha em que se devem assentar 

todos os projetos de vida para ser viáveis, fazer sentido e reunir energia necessária para se 

realizarem (ou, pelo menos, tentarem isso), tornou-se inseguro, errático, inconfiável”. O 

“meio de vida”, além de assegurar o “sustento diário”, é responsável por “dar segurança 

existencial, sem a qual nem a liberdade nem a vontade de auto-afirmação são concebíveis e 

que é o ponto de partida para a autonomia”. Diante disso, o autor conclui que  

a instabilidade inerente à rotina diária da esmagadora maioria dos homens e 

mulheres contemporâneos é a causa última da atual crise da república – e, 

portanto, do enfraquecimento e definhamento da ‘boa sociedade’ como 

objetivo e motivo da ação coletiva em geral e da resistência contra a 

progressiva erosão do espaço público/privado, único espaço em que as 

                                                 
406 Bauman (2000, p. 174 – 176) explica que se vive uma época de incerteza generalizada quanto às 
condições materiais de vida dos indivíduos, pois “todo mundo é potencialmente supérfluo ou substituível”. 
Essa condição é fruto da “economia política de incerteza”, um “conjunto de ‘regras para pôr fim a todas as 
regras’ imposto pelos poderes financeiro, capitalista e comercial extraterritoriais sobre as autoridades 
políticas locais”. Trata-se, essencialmente da “proibição das normas e regulamentos politicamente 
estabelecidos e garantidos e ao desarmamento das instituições e associações defensivas que ficavam no 
caminho, impedindo que o capital e as finanças se tornassem realmente sem fonteiras”. Isso tem como 
resultado “o estado de permanente e generalizada incerteza, que substitui o governo coercitivo da lei e das 
fórmulas de legitimação como base para a obediência (ou melhor, como garantia da falta de resistência) aos 
novos poderes, agora supra-estatais e globais”. Trata-se de algo positivo para os negócios, pois “torna 
supérfluos os pesados, desajeitados e caros instrumentos de disciplina, substituindo-os não tanto pelo 
autocontrole de objetos treinados e disciplinados, mas pela incapacidade dos indivíduos privatizados e 
inerentemente inseguros de agirem de modo concertado; incapacidade que se torna ainda mais profunda pela 
descrença deles de que qualquer ação desse tipo possa ser eficaz e de que as preocupações privadas possam 
ser refundidas em questões coletivas, quanto mais em projetos comuns de uma ordem de coisas negativas”. 
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solidariedades humanas e o reconhecimento das causas comuns podem 

brotar e ser aproveitados407.  

Em síntese, a exclusão social e a miséria, que cresceram em virtude da 

globalização, são alguns dos fatores responsáveis pelo atual déficit democrático das 

instituições representativas, pois favorecem a apatia política e deslegitimam os governos. 

Além disso, a insegurança sobre as condições materiais de vida, decorrente, sobretudo, do 

desemprego estrutural e da crise do Estado social, comprometem a independência de 

participação política e as possibilidades de engajamento em projetos coletivos e 

transformadores. Assim sendo, a análise sobre o potencial de o modelo de democracia 

cosmopolita suprir o déficit democrático das instituições representativas passa por uma 

verificação sobre a maneira como poderia contribuir com uma distribuição mais justa da 

riqueza global. 

 
2.3.2. Déficit Democrático das Instituições Representativas e a Crise de Motivação e 
de Programas Políticos 
 

Juntamente com a perda de poder decisório do Estado, a globalização (não só 

por força de sua dimensão econômica, mas também da ideológica), implica a redução das 

alternativas político-programáticas, pois os partidos com vocação para ocupar espaços no 

governo tendem a um alinhamento ao centro408, perdem sua ideologia, enquadrando-se 

                                                 
407 Diante dessa conclusão, Bauman (2000, p. 183 – 185) defende a proposta de uma renda mínima 
“independente do trabalho feito e vendido” para todos, ou seja, da “garantia social incondicional de uma 
subsistência básica” como elemento de importância política essencial para a “sociedade politicamente 
organizada” na “restauração do espaço público/privado perdido”, pois a república e a cidadania plenas só 
podem ser concebidas “na companhia de pessoas confiantes, pessoas livres do medo existencial – pessoas 
seguras”. Para tanto, Bauman (2000, p. 186) entende que o Estado deve cumprir o papel de liberar os 
“cidadãos da incerteza que cerca sua busca pela sobrevivência”, e “para buscarem seus direitos e deveres 
republicanos”. Todavia, de acordo com Bauman (2000, p. 193), “enquanto o Estado é o único agente 
legislativo tecnicamente capaz de impor um salário básico (dentro do seu território de soberania, claro), ele é 
ao mesmo tempo singularmente incapaz de fazê-lo por si mesmo, por exemplo, porque se o fizessem 
atrairiam uma “onda imigratória” em busca de tal segurança, e da “guerra fiscal” travada entre os Estados. 
Assim, segundo o autor (2000, p. 194), “nada menos é necessário do que uma instituição republicana 
internacional em escala proporcional à escala de operação dos poderes transnacionais”, o que não se mostra 
em vias de ocorrer. No mesmo sentido, cf. Ferrajoli, 2006, p. 452 – 453.  
408 Torelly (2010, p. 227 – 229) explica esse alinhamento ao centro dos programas partidários da seguinte 
maneira: o ator político “busca atingir, tal como o homo oeconomicus, o máximo de utilidade funcional com 
o mínimo de recursos – sempre escassos – para obter o melhor resultado possível em termos de ganho, 
prestígio e poder. O eleitor e os candidatos, mas sobretudo as grandes corporações econômicas e 
empresariais, se esforçam na busca do máximo de informações políticas que lhes são úteis para calcularem e 
decidirem o investimento mais vantajoso no ‘mercado’ político. Por outro lado, os partidos políticos 
elaboram suas propostas e as apresentam ao eleitorado com o propósito de maximizar os seus próprios 
ganhos, bem como o prestígio e o poder dos seus membros, para o que também fazem toda sorte de 
composições com a partilha de cargos e de parcelas do Poder Executivo, antes e após os processos eleitorais, 
na busca de estabilidade numérica no Poder Legislativo para sustentar o sistema de poder no qual estão 
inseridos”. Tem-se, pois “a vitória suprema do fenômeno sobre a essência, onde o marketing passa a orientar 
a política, onde os interesses pessoais dos dirigentes – e não posições de princípios – orientam a definição 
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dentro dos limites das alternativas “supostamente viáveis”. Com isso, a democracia perde 

seu conteúdo substantivo: por um lado, como discutiremos no próximo item, a ação 

política se revela impotente; por outro, não há programas políticos significativamente 

diferenciados em disputa409. Esses dois fatores provocam uma crise de motivação para a 

participação política, a qual é percebida como algo inútil, de maneira que cresce o 

desinteresse por ela410. Afinal, porque os cidadãos se interessariam por participar das 

instituições representativas se os centros em que efetivamente são tomadas as decisões que 

lhes afetam estão distantes e não há verdadeiras escolhas a serem feitas411?  

No mesmo sentido, Mouffe (2006, p. 3) apresenta a seguinte questão: “there is 

much talk today of ‘dialogue’ and ‘deliberation’ but what is the meaning of such words in 

the political field, if no real choice is at hand and if the participants in the discussion are 

not able to decide between clearly differentiated alternatives?” 

Encontramos em Bauman (2000, p. 78 – 80) uma importante explicação para a 

redução das alternativas político-programáticas. De acordo com o autor, as escolhas dos 

indívíduos podem sofrer duas formas de restrição: a “agenda de opções”, por meio da qual 

                                                                                                                                                    
dos custos e dos respectivos benefícios que condicionam o comportamento de partidos, governos e mesmo da 
burocracia pública”. Acrescenta-se que a “fragilidade da democracia representativa é manifesta quando os 
candidatos convergem para um mesmo discurso e adotam técnicas publicitárias de mercado para obter os 
votos indefinidos e, como consequência, poucos apresentam um verdadeiro programa e assumem 
compromissos ou então ignoram tais compromissos após os processos eleitorais”. 
409 A propósito, Ianni (1997, p. 25) explica que ocorreu uma virtualização política, pois, atualmente, ela se 
realiza “principalmente na mídia impressa e eletrônica, compreendendo o marketing, o videoclip, o 
predomínio da imagem, da multimídia, do espetáculo audiovisual. Ao mesmo tempo que se descola, 
desenraiza ou desterritorializa, transforma-se em realidade virtual. Tanto é assim, que o discurso político 
torna-se cada vez mais exíguo e fragmentário, com apelos ao coloquial, afetivo, privado, suave ou inócuo. 
Muitas vezes parece réplica ou caricatura do programa de auditório, do show de televisão ou da telenovela. 
Está longe do debate político-partidário, do comício, da praça pública, do público ou do povo, estes como 
coletividades de cidadãos no sentido ‘clássico’. Transforma-se o público e o povo em ouvintes ou 
telespectadores passivos e inermes, maravilhados ou indignados. Mas uns e outros, o político e o público, o 
partido e o povo, transfigurados em realidade virtual, uma ficção paródica, um simulacro pasteurizado”.  
410 Giddens (2007, p. 81) destaca que, embora a democracia esteja se disseminando pelo mundo, “nas 
democracias maduras, que o resto do mundo supostamente estaria copiando, há uma desilusão generalizada 
com os processos democráticos”.  
411 A propósito, Nogueira (2008, p. 10) assinala que “nesse contexto a política perde poder simplesmente 
porque deixa de poder decidir, sobretudo no que diz respeito às políticas econômica e social, e também 
porque passa a ter menos capacidade de interpelar os cidadãos, seja porque não consegue implementar 
decisões e os decepciona, seja porque passa a agir de modo auto-referido e perde relevância para as pessoas. 
A época fica então cortada por um paradoxo: há nela mais democracia, mais pluralidade e mais opiniões, 
mas, ao mesmo tempo, há mais dificuldades para se agregar interesses, coordenar ações e definir agendas”. 
Cf. Cabral, 2004, p. 65 – 66, 70, 73, Czajkowski, 2004, p. 202, Lima, 2004, p. 158 – 159. Cabral (2004, p. 71 
– 72) afirma que há indicadores quantitativos e qualitativos da “crise de motivação” da participação política, 
ou da cidadania. Como exemplos qualitativos, aponta a “constituição da tóxico-dependência” e a “exclusão 
social”, as quais “exprimem e produzem situações de desmotivação maciça, nada tendo já a ver quer com a 
pobreza quer com os usos tradicionais da droga nas sociedades tradicionais”. Além disso, o autor aponta os 
“múltiplos fenômenos de privatização – familiar, profissional etc. – como manifestações de uma paralela 
desmotivação perante o investimento pessoal e de grupo na esfera pública, em suma, na ‘vida ativa’”. Isso 
engloba desde a competição no mercado de trabalho que dissolve a antiga solidariedade de classe, até a 
valorização exacerbada dos “valores do êxito pessoal e dos consumos privados”. 
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se diferenciam as “opções teoricamente possíveis” das que são “proibidas e puníveis”, 

conforme definido pela legislação; e “código de escolhas”, ou seja, o conjunto de “regras 

que indicam com base em que se deve preferir uma coisa a outras e quando a escolha é 

adequada ou não”, cujo principal instrumento é a educação. Tanto a definição da agenda 

pela legislação, como a dos códigos de escolha pela educação tiveram, ao longo da 

modernidade, uma participação protagonista da política. Todavia, “as instituições políticas 

vigentes vivem hoje um processo de abandono ou diminuição do seu papel de criadoras de 

códigos e agenda”. Isso não significa necessariamente que a liberdade individual esteja 

sendo ampliada, mas sim que “a função de estabelecer código e agenda está sendo 

decididamente transferida das instituições políticas (isto é, eleitas e em princípio 

controladas) para outras forças”. Desta forma, “o recuo ou autolimitação do Estado tem 

como efeito mais destacado uma maior exposição dos optantes tanto ao impacto coercitivo 

(agendador) como doutrinador (codificador) de forças essencialmente não políticas, 

primordialmente aquelas associadas aos mercados financeiros e de consumo”412. 

Portanto, há uma ilusão de liberdade, a qual  

é bem protegida do desmascaramento num contexto em que os processos de 

agendamento e codificação são mais ou menos invisíveis e no qual os 

resultados desses processos atingem o indivíduo mais sob a forma de uma 

‘oferta que não se pode recusar’ do que de uma ordem. A obediência ao 

código é disfarçada como conduta autopropulsionada; o veneno da opressão 

foi espremido pelo aguilhão da falta de liberdade413 (BAUMAN, 2000, p. 

84). 

Nesse contexto, a competição ideológica, enquanto disputa entre diferentes 

projetos políticos e visões de mundo, que é parte fundamental da política, ou é considerada 

como indesejável ou é controlada pelo poder econômico e pela mídia globalizada. Ou seja, 

a prática política depende da formulação de projetos alternativos e da mobilização de 

consensos em torno deles, mas os atores políticos perderam a capacidade de empreender tal 

                                                 
412 No mesmo sentido, Mouffe (2003, p. 17 – 18) atribui a atual apatia política observada em muitas 
sociedades democráticas ao “fato de que o papel desempenhado pela esfera pública política está se tornando 
cada vez mais irrelevante. Com a evidente hegemonia do neoliberalismo, a política foi substituída pela ética e 
pela moralidade, e o leitmotiv é a necessidade do consenso, de valores familiares e de ‘boas causas’. Em 
muitos países, isto tem sido acompanhado pelo domínio crescente do setor jurídico. As decisões políticas são 
encaradas como se fossem de uma natureza técnica e mais bem resolvidas por juízes ou tecnocratas, 
considerados portadores de uma suposta imparcialidade”.  
413 Bauman (2000, p. 10) explica que “o aumento da liberdade individual pode coincidir com o aumento da 
impotência coletiva na medida em que as pontes entre a vida pública e privada são destruídas ou, para 
começar, nem foram construídas; ou, colocando de outra forma, uma vez que não há uma maneira óbvia e 
fácil de traduzir preocupações pessoais em questões públicas e, inversamente, de discernir e apontar o que é 
público nos problemas privados”. Ainda de acordo com Bauman (2000, p. 169), o liberalismo, atualmente 
tem gerado indivíduos “solitários, absolutamente livres mas totalmente impotentes e indiferentes”.  
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tarefa, não são mais os protagonistas, de maneira que não lideram a sociedade, mas apenas 

seguem a onda do poder cultural hegemônico, o qual está vinculado ao poder econômico 

(DOGLIANI, 2000, p. 63 – 71). 

A combinação da sensação (em grande medida real) de impotência da política 

com a ausência de alternativas programáticas esvaziam a própria ideia da política enquanto 

aquela esfera na qual, exercendo-se a liberdade, cuida-se do que é comum a todos. Em 

virtude disso, o Estado, cada vez mais, se transforma em local de gestão de interesses 

particulares414.   

Nessas condições, o individualismo passa a dominar a política, não são 

construídos projetos coletivamente sobre nosso futuro comum (BAUMAN, 2001 p. 124), a 

sociabilidade se manifesta exclusivamente em “explosões espetaculares, concentradas – e 

breves, como todas as explosões”, por exemplo, em grandes atos de compaixão ou de 

agressão a alguém que “a maior parte do público identifica como um inimigo pessoal” 

(BAUMAN, 2000, p. 11), de maneira que não há estabilidade ou maiores compromissos 

nas atuais formas de agregação social. 

Além disso, como destaca Giddens (2007, p. 82 – 84), com a revolução das 

comunicações, existe um conjunto maior de cidadãos bem informados e conscientes, os 

quais não se contentam com a política tradicional, pois a “política parlamentar ortodoxa 

fica distanciada da torrente de mudanças que passa impetuosamente pela vida das 

pessoas”.  

Assim, até se nota certa disposição das pessoas para desenvolver uma ação 

política não institucionalizada e hierarquizada415, mas com um caráter individualista e 

difuso, valendo-se, sobretudo, das possibilidades geradas pelos novos meios de 

comunicação, como as redes sociais formadas pela internet416. Essa forma de engajamento 

                                                 
414 No mesmo sentido, Neves (2008, p. 224 – 225) afirma que a “crescente indiferença da população não 
apenas em relação aos conteúdos das decisões políticas e normas jurídicas, mas também com respeito ao 
significado de seus procedimentos básicos” faz com que a esfera pública e o próprio público se apresentem 
“anestesiados”, o que “viabiliza a prevalência de interesses particularistas em detrimento do pluralismo”. Já 
Bauman (2000, p. 71) explica que se enfrenta um contexto em que “o ‘público’ foi despojado de seus 
conteúdos diferenciais e ficou sem agenda própria – não passa agora de um aglomerado de problemas e 
preocupações privados”. 
415 Cf. De acordo com Giddens (2007, p. 83), ao contrário do que muitos dizem, as pessoas, inclusive os 
jovens, estão mais interessados na política hoje do que antigamente. Ocorre que, em geral, os jovens estão 
“mais céticos com relação às reivindicações que os políticos fazem para si mesmos e estão interessados – de 
maneira decisiva – em questões políticas sobre as quais percebem que os políticos têm pouco a dizer”.  
416 Faria (2002, p. 29 – 30) observa que “quanto mais disponíveis e sofisticadas são as formas de vinculação 
eletrônica entre as pessoas, mais amplas acabam sendo as possibilidades de “encontros sociais” não nas 
esferas públicas tradicionalmente constitutivas da cidadania, porém no espaço virtual entre quem jamais se 
encontrou ao menos uma vez frente a frente, entre quem jamais falou pessoalmente; quanto mais as relações 
por meio de redes informatizadas se sobrepõem à proximidade física, o que conduz ao ‘dom da palavra’ a ser 



 

 

141

 

político, da qual se poderia esperar a compensação da tendência à despolitização da 

sociedade, na verdade tem “como motor a afirmação dos interesses particulares, não a 

construção de novos consensos, de novas ‘sínteses políticas’ ou de novas correlações 

políticas de forças”417 (NOGUEIRA, 2008, p. 16 – 17). 

Evidencia-se, pois, que o enfrentamento do déficit democrático das instituições 

representativas exige tanto um novo modelo institucional capaz de permitir a formação e a 

expressão pacífica de dissensos nas esferas nacional, regional e global, como também a 

formulação de alternativas políticas substanciais capazes de mobilizar os indivíduos em 

torno de projetos coletivos.  

Ou seja, como ressalta Mouffe (2003, p. 17),  

uma democracia pluralista necessita oportunizar o dissenso e instituições 

através das quais ele possa se manifestar. Sua sobrevivência depende das 

identidades coletivas formadas em torno de posições claramente 

diferenciadas, assim como da possibilidade de escolha entre alternativas 

reais418. 

Diante disso, será necessário discutir se o modelo de democracia cosmopolita 

oferece as bases institucionais para a formação e a expressão pacífica de dissensos nas 

esferas nacional, regional e global, bem como para a formulação de alternativas políticas 

substanciais que mobilizem e agreguem os indivíduos. 

 

2.3.3. Déficit Democrático das Instituições Representativas e a Impotência da Política  

                                                                                                                                                    
restringido pelo recurso a imagens e desterritorializa os universos simbólicos, mais numerosas e 
diversificadas são as formas de introspecção e isolamento. Como conseqüência, se representar significa uma 
relação entre sujeitos, por meio de um diálogo e de um mandato, quanto mais intensa for essa vinculação 
eletrônica e quanto maior o isolamento social por ela produzido, maior será a fragmentação das identidades 
coletivas e mais intensa tenderá a ser a velocidade de empobrecimento qualitativo dos mecanismos de 
participação e representação políticos”. Além disso, a comunicação global em tempo real proporcionada 
pelos avanços tecnológicos tende a “desestimular a reflexão” e enfraquecer iniciativas políticas, as quais 
acontecem em tempo mais lento, pela própria natureza de seu processamento, bem como a capacidade de 
agregação e organização dos partidos políticos.  
417 Bauman (2000, p. 14) argumenta que “a liberdade individual só pode ser produto do trabalho coletivo (só 
pode ser assegurada e garantida coletivamente). Caminhamos, porém, hoje, rumo à privatização dos meios de 
garantir/assegurar/firmar a liberdade individual”. Juntamente com isso, vive-se um momento de “privatização 
da utopia e dos modelos do bem” (grifos no original).  
418 Mouffe (2003, p. 19 – 22) entende que a valorização do consenso é “prejudicial à democracia porque 
tende a silenciar vozes dissidentes”, de maneira que “os discursos sobre o ‘fim da política’ ou sobre a 
necessidade de ir para além da esquerda e da direita em direção a uma ‘terceira via’ deveriam ser repelidos”, 
pois enfraquecem a esfera pública e favorecem o êxito de partidos de direita populistas. Assim, defende que é 
preciso resgatar a centralidade da política com instrumentos que dinamizem e fortaleçam a democracia, a 
começar pela elaboração de alternativas ao neoliberalismo, o que não significa que se deva caminhar no 
equívoco da negação da globalização ou da resistência no âmbito restrito do Estado nacional, mas sim 
“opondo ao poder do capital transnacional uma outra globalização”. Em outro artigo, Mouffe (2006, p. 25) 
acrescenta: “political discourse has to offer not only policies but also identities which can help people make 
sense of what they are experiencing as well as giving them hope for the future”.  
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Já destacamos que o Estado, de modo geral, continua a desempenhar papeis 

relevantes, e que o brasileiro, em especial, nunca foi plenamente social nem republicano. 

Todavia, em virtude dos fatores já expostos, a globalização compromete decisivamente a 

capacidade estatal de tomar e concretizar decisões, atender às demandas da sociedade pela 

efetivação de direitos sociais e controlar uma série de variáveis com grande repercussão no 

interior de suas fronteiras419. Há, portanto, a percepção de que se vive uma crise de 

impotência da política420, pois questões fundamentais para a vida coletiva escapam da 

mediação das instituições representativas, questionando-se sua própria legitimidade. 

Assim, por mais democráticos que fossem os processos de formação de opinião e de 

decisão do povo e dos representantes, a incapacidade de executá-las gera um déficit 

democrático insanável421.  

Enquanto a economia se globalizou e muitos dos problemas a serem 

enfrentados são globais, a política continua essencialmente nacional. O emprego e, em 

grande medida, a qualidade de vida das pessoas dependem da economia, todavia os fatores 

econômicos determinantes não são controlados pelas instituições representativas, mas sim 

pelas forças do mercado global. Há, portanto, uma dissociação entre o poder de fato, 

aquele que determina os parâmetros da condição de vida das pessoas, e as instituições 

político-representativas: aquele é global (ou extraterritorial), fluido, agíl, enquanto essas se 

limitam ao espaço territorial do Estado nacional. Falta, portanto, um agente político (que se 

submeta ao controle ou, pelo menos, à influência dos cidadãos) capaz de concretizar 

                                                 
419 Nesse sentido, Faria (2010, p. 143) ressalta que “quanto maior é a capacidade de coordenação dos grupos 
empresariais, com seus sistemas auto-regulatórios, menor é a capacidade da política tradicional de 
possibilitar o controle dos processos sociais – por extensão, menor também é a autonomia do poder público”. 
420 Como afirma Dowbor (2009, p. 618), “não podemos mais ignorar que temos um grupo de mega-empresas 
cujo produto é superior à da maioria dos países do planeta, e que este poder econômico adquiriu uma 
dimensão política tão importante, que um número crescente de pessoas no mundo acha a política tradicional 
cada vez menos relevante, provocando o seu esvaziamento”.  
421 Cf. Habermas, 2001, p. 97 – 98, Bauman, 2000, p. 171 – 172, Castells, 2005, p. 99. A propósito, Bauman 
(2000, p. 14) afirma que os espaços público/privados “encolheram”. Uma das razões para isso é a “gritante 
inconsequência de tudo que possa ocorrer neles”. E prossegue: “supondo por um momento que se desse um 
milagre e que o espaço público/privado fosse preenchido por cidadãos que quisessem debater seus valores e 
discutir as leis que estão lá para guiá-los – onde está a agência poderosa o bastante para levar a efeito suas 
resoluções? Os poderes mais poderosos fluem ou flutuam e as decisões mais decisivas são tomadas num 
espaço distante da ágora ou mesmo fora do espaço politicamente institucionalizado; para as instituições 
políticas do dia elas estão realmente fora dos limites e fora de controle”. Assim, “o verdadeiro poder ficará à 
distância segura da política e a política permanecerá impotente para fazer o que se espera da política: exigir 
de toda e qualquer forma de união humana que se justifique em termos de liberdade humana para pensar e 
agir – e pedir que deixe o palco caso se recuse a ou não consiga fazê-lo”. Portanto, diante do desemprego, da 
crise ecológica e das desigualdades sociais, a questão que se coloca não é somente “o que deve ser feito, mas 
quem tem poder e decisão para fazer”, isso porque “por trás da insegurança crescente de milhões de pessoas 
que dependem da venda de sua força de trabalho está a ausência de um poderoso e eficiente agente que possa, 
com vontade e decisão, tornar menos insegura a situação em que vivem” (BAUMAN, 2000, p. 27).   
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projetos democraticamente formulados, inclusive determinando a forma como a riqueza é 

produzida e distribuída422. 

O problema central do déficit democrático das instituições representativas 

resultante da globalização e do policentrismo do poder é, portanto, a “incapacidade cada 

vez mais acentuada do sistema político, ancorado no Estado-Nação423, de representar os 

cidadãos na prática efetiva da governança global”424 (CASTELLS (2005, p. 99), talvez 

porque tenha ocorrido a “substituição da política pelo mercado como fator determinante do 

‘âmbito público’” (FARIA, 2002, p. 28). 

Ora, as instituições da democracia liberal-representativa foram forjadas nos 

séculos XVIII e XIX para funcionar no âmbito do Estado nacional, a partir da concepção 

de que ele era o centro da política. A legitimidade dos governos para estabelecer o direito, 

regular a economia e mediar a vida social tinha como fundamento a manifestação das 

preferências individuais dos cidadãos nas eleições, segundo o princípio majoritário, e a 

garantia dos direitos fundamentais, tudo se passando no interior do território nacional. E 

assim, reconhecendo os limites e as contradições já expostos, a teoria política compreendeu 

a democracia até o final do século XX. Todavia, a partir do momento que é colocada em 

dúvida a centralidade política do Estado, especialmente em virtude de sua incapacidade de 

responder satisfatoriamente às demandas da sociedade, a compreensão da democracia e dos 

processos de legitimação restritos às instituições representativas estatais não é mais 
                                                 
422 Cf. Bauman, 2000, p. 27, 57 – 58, 172, 192, Dowbor, 1997, p. 10, Held, 1995, p. 99 – 100, Gómez, 2000, 
p. 145, 155, Rocha, 2003, p. 188 – 191, 194, 199.  Nesse sentido, Nogueira (2008, p. 18) afirma que “o 
incômodo que a política atual nos causa deriva, portanto, da sensação real de que os governos e os políticos 
não decidem ou não conseguem impor suas decisões”. Na mesma linha, Ianni (1997, p. 19) pondera que “as 
forças predominantes na sociedade civil possuem escassas possibilidades de influenciar ou reorientar as 
diretrizes governamentais. Como o Estado está crescentemente obrigado a atender às condições e injunções 
das organizações multilaterais e das corporações transnacionais, as orientações das forças predominantes na 
sociedade civil, em termos de povo, setores sociais subalternos ou a maior parte das classes assalariadas, não 
encontram condições políticas ou jurídico-políticas de realização”. Para uma análise desse problema a partir 
do instrumental teórico de Habermas, cf. Neves, 2008, p. 219. 
423 Como afirma Ferrajoli (2007, p. 50 – 52), o “Estado já é demasiado grande para as coisas pequenas e 
demasiado pequeno para as coisas grandes”. É grande para a maioria das ações administrativas que exigem 
autonomia local. E pequeno para as funções de “governo e de tutela que se tornam necessárias devido aos 
processos de internacionalização da economia e interdependências cada vez mais sólidas que, na nossa época, 
condicionam irreversivelmente a vida de todos os povos da Terra”.   
424 Algumas questões como a insegurança global, a crise energética, o acesso aos alimentos e os riscos 
ambientais estão levando aos governos problemas que nem as pessoas, individualmente ou associando-se de 
forma privada, nem os mercados são capazes de resolver. Todavia, reclamam uma agenda pública que os 
governos não têm capacidade de realizar sozinhos (LONGO, 2010, p. 77 – 78).  Nesse sentido, Faria (2002, 
p. 31) também apresenta os seguintes questionamentos: “como, por exemplo, podem os eleitos num pleito 
democrático cumprir seus compromissos com os eleitores, uma vez que os mecanismos de controle do 
movimento dos capitais reais e financeiros no espaço territorial e os instrumentos de implementação e 
execução de políticas públicas à sua disposição têm sido enfraquecidos em seu poder de enforcement pela 
globalização econômica? A quem e de quem cobrar responsabilidade? Como exercer a accountability? Que 
mecanismos, enfim, podem assegurar o controle sobre os governantes e sua responsabilidade na nova ordem 
internacional?” 
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suficiente425. Por exemplo, a manifestação do consenso eleitoral nacional em relação a 

questões como o meio ambiente global e o fluxo internacional de capitais é muito precário, 

pois o espaço decisório para temas como esses não é necessariamente o nacional, podendo 

ser regional ou o internacional, da mesma maneira que a justificação das decisões por 

aqueles que recebem a atribuição de decidir, bem como sua prestação de contas e 

responsabilização não pode ocorrer exclusivamente perante os cidadãos que vivem nos 

limites de determinado território nacional (HELD, 1995, p. 102). 

A democracia, portanto, não pode continuar a ser pensada nos limites do Estado 

nacional426, pois, a política “mudou de lugar”427, desterritorializou-se428 (IANNI, 1997, p. 

25). Isso não significa que estamos diante do colapso da democracia e da política em si429, 

pois continuam viáveis e indispensáveis – quem enfrenta uma crise de legitimidade e 

efetividade é a forma da política e da democracia vinculadas ao Estado nacional e às 

                                                 
425 Nesse sentido, Faria (2008, p. 34) ressalta que “no plano institucional, o escopo, o alcance e a efetividade 
das instituições político-representativas e dos mecanismos participativos organizados em base nacionais 
também tendem a ser em grande parte esvaziados”. Cf. Faria, 2002, p. 28 – 29, Held, 1995, p. 97 – 99.   
426 Cf. Giddens, 2007, p. 88.   
427 Diferentemente, Höffe (2005, p. 20 – 21) pondera que, “embora se ouça, ocasionalmente, a opinião de que 
a política não é eliminada, mas ‘apenas’ praticada em outro lugar, isto é, não mais por detentores de cargos, 
eleitos pela via democrática, mas pelas empresas e/ou empresários atuantes em todo o mundo, os global 
players não carecem apenas de legitimação democrática. Condicionados por objetivos empresariais, por leis 
econômicas e pela situação mercadológica, e, além disso, não dotados da faculdade legislativa, falta-lhe 
também o poder de organização política. Consequentemente, não entram em concorrência, por exemplo, com 
a política (democrática), mas, ao contrário, eliminam-na, substituindo-a por um outro meio”.  
428 A propósito, Gómez (2000, p. 172) destaca que “num contexto em que a forma e o vetor econômico 
dominante da globalização (o capitalismo financeiro) se caracterizam pela desterritorialização e 
desregulamentação, a pergunta que se impõe é se ainda é possível pensar e agir sob o paradigma 
exclusivamente territorializado da política”. No mesmo sentido, Campilongo (1999, p. 89 – 90), valendo-se 
do instrumental da teoria dos sistemas, afirma que “a globalização, apesar de aparentemente despolitizada – 
ela transforma os Estados, os partidos, os parlamentos, as oposições e as eleições em conquistas destituídas 
de eficácia na sociedade mundial – apenas desloca a política para novos espaços. E tudo com uma agravante: 
diversamente da política estatal, construída ao lado de uma teoria da democracia, esses novos espaços da 
política não estão preocupados com a manutenção sempre elevada da complexidade ou com a observância 
das regras do jogo democrático. Tal capitis diminutio ameaça tanto o centro quanto a periferia e levanta 
obstáculos para a diferenciação entre o sistema político e o jurídico. Contudo, nas regiões que já convivem 
com uma diferenciação incompleta e com uma hipertrofia do sistema político, esses riscos são 
significativamente maiores”. Cf. Gómez, 2000, p. 145, 155. 
429 Nesse sentido, Nogueira (2008, p. 3 – 4; 7) afirma que fracassou um “modo de fazer e de pensar a política, 
herdeiro direto do ‘capitalismo histórico’”, não a política em si. Tal fracasso se deve ao esgotamento “do 
material com que foi forjada a política moderna, que sempre se baseou em Estados nacionais e 
constitucionais fortes, em partidos de massas, e parlamentos ativos e na democracia representativa”. Porém, a 
política continua a existir e a ser até mais necessária do que no passado, tendo em vista a complexidade dos 
problemas contemporâneos. Dessa maneira, o desinteresse das pessoas pela política se deve exclusivamente à 
inadequação da forma de ação política ainda dominante perante as demandas da sociedade429, pois “o homem 
do século XXI continua a ser um ‘animal político’ estrutural e subjetivamente predisposto a resolver seus 
problemas de forma dialógica e reflexiva”, interessado no bem comum e na participação nas decisões que 
afetam à coletividade. Ou seja: diante da multiplicação e fragmentação de interesses, demandas e formas de 
organização social, a política tende a adquirir uma nova forma – “deixa de se identificar com o instituído (os 
Estados, os sistemas) e abre-se para uma sociabilidade explosiva e multifacetada, sendo forçada a rever seu 
sentido, seus sujeitos e seus marcos institucionais”. Cf. Bauman, 2000, p. 112, Rocha, 2003, p. 183.     
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instituições representativas. É preciso, pois, pensar a política e a democracia considerando-

se o Estado nacional, mas não se limitando a ele430, buscar formas institucionais que 

permitam a conciliação entre os foros em que as decisões são de fato tomadas e executadas 

e aqueles em que há participação democrática431.  Ou seja, na expressão de Giddens (2007, 

p. 84), “uma era globalizante exige respostas globais, e isso se aplica à política tanto 

quanto a qualquer outra área”.  

Com isso, não se está afirmando que toda a explicação e todas as soluções para 

os problemas políticos decorrentes da globalização se encontram no campo institucional. 

Porém, como assinala Castells (2005, p. 95 – 99), a crise das instituições políticas, neste 

contexto de transformações estruturais, constitui o “mais fundamental dos problemas que 

enfrentamos”, pois, sem instrumentos suficientes e adequados de governança, não há como 

se pensar em resolver quaisquer dos outros problemas existentes. E se a governança não 

funciona, compromete-se a legitimidade das instituições representativas, cresce a distância 

entre “os cidadãos e seus representantes” e, no limite, coloca-se em risco a própria ideia 

democrática432. 

A nova institucionalização da política a ser desenvolvida precisa criar 

condições para “submeter a vida (os mercados, a economia, os interesses, os poderes) à 

regulação democrática”, ou seja, para “o poder se reencontrar com a política, escapando 

dos circuitos globais capitalistas, dos bancos, das Bolsas de Valores e das grandes 

corporações”433. Por outro lado, deve permitir a participação da sociedade, por meio de 

mecanismos mais adequados aos anseios e à forma de organização da sociedade 

contemporânea, o que só será possível mediante a realização de reformas políticas que 

                                                 
430 Nesse sentido, Macdonald (2010, p. 111) ressalta que “instituting appropriate (representative, 
participatory, or deliberative) mechanisms of social choice and political control within democratic 
communities is necessary to achieve democratic legitimacy, but it is not sufficient. The best possible 
democratic decision-making process cannot confer any democratic legitimacy upon a political system overall 
if these process are disconnected from the locus of public power and unable to achieve effective control of its 
exercise. This is because democracy requires not only that communities have access to the right kinds of 
procedures for making collective decisions, but that their collective decision-making is able to exercise 
effective control over the agencies of public power that affect their lives”.  
431 Nesse sentido, Held (1995, p. 96 – 97) entende que a desordem mundial que se seguiu ao término da 
Guerra Fria se relaciona com “the contemporary form of democracy and the nation-state system itself”, de 
maneira que, a democracia caminha para a falência, sendo necessária uma reforma profunda em sua 
concepção e em seus institutos, em direção a uma “cosmopolitan international democracy”. Cf. Held, 1995, 
p. 103, 2007, p. 241, p. 307, McGrew, 2004, p. 142.  
432 Para uma análise mais aprofundada sobre as três crises da política que afetam a governança nacional (crise 
de eficiência, crise de identidade e crise de equidade), relacionadas com a separação entre os espaços onde as 
questões são definidas (global) e geridas (nacional), cf. Castells, 2005, p. 101 – 102.  
433 Cf. Dowbor, 2009, p. 617. 
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permitam a experimentação de diferentes modelos institucionais434, “tornando-as mais 

coerentes, mais eficazes e mais dialógicas com a vida real do século XXI”435 

(NOGUEIRA, 2008, p. 18 – 19). 

Dessa forma, a questão que teremos de analisar, no Capítulo 4, é se o modelo de 

democracia cosmopolita apresenta uma proposta institucional capaz de promover o 

encontro entre as instâncias em que as decisões são de fato tomadas e executadas e aquelas 

em que há participação democrática, ou seja, se tal projeto democrático criaria as 

condições para a superação da impotência da política.   

 

2.4. Fortalecimento dos Estados ou Blocos Regionais e Organizações Internacionais: 
duas Tentativas de Enfrentamento do Déficit Democrático das Instituições 
Representativas 
 

Procuramos demonstrar que o déficit democrático das instituições 

representativas se encontra intimamente relacionado com a impotência da política que, 

ainda, desenvolve-se essencialmente a partir da base territorial dos Estados nacionais. Essa 

constatação tem levado à experimentação de dois caminhos de enfrentamento do problema, 

os quais podem atuar de forma antagônica ou complementar: o fortalecimento do Estado, 

sobretudo no que se refere à sua capacidade de atuação no domínio econômico, a fim de 

tentar restituir-lhe o poder que as políticas neoliberais e a globalização lhes retiraram; ou o 

fortalecimento e a ampliação de organizações internacionais e a formação de blocos 

regionais, com crescente transferência de poder do Estado para essas instituições, 

esperando-se que possam cumprir o papel de regular democraticamente a economia, cujo 

paradigma é a União Europeia. 

 

2.4.1. Fortalecimento dos Estados 

 

                                                 
434 A propósito, Boaventura de Souza Santos (1999, p. 125 – 126) destaca que “não é, pois, difícil prever que 
as lutas democráticas dos próximos anos sejam fundamentalmente lutas por desenhos institucionais 
alternativos”, de forma que o Estado deve ser transformado em um “campo de experimentação institucional”, 
pois o momento atual não mostra ser prudente a adoção de opções irreversíveis. Acrescenta-se que tais 
modelos e experimentações devem se submeter ao monitoramento, ao acompanhamento e à avaliação da 
“cidadania ativa”.  
435 Giddens (2007, p.29) assinala que “a impotência que experimentamos não é um sinal de deficiências 
individuais, mas reflete a incapacidade de nossas instituições. Precisamos reconstruir as que temos, ou criar 
novas. Pois a globalização não é um acidente em nossas vidas hoje. É uma mudança de nossas próprias 
circunstâncias de vida. É o modo como vivemos agora”.  
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Se o déficit democrático das instituições representativas se encontra 

intimamente relacionado com a impotência da política desenvolvida no âmbito estatal 

frente à globalização econômica, um caminho a ser considerado é o do fortalecimento do 

poder econômico do Estado. 

A tese de Bercovici é bastante ilustrativa no que se refere à defesa dessa 

proposta. O autor (2010, p. 7, 212) propõe o “fortalecimento do controle do Estado436 sobre 

os instrumentos de política econômica, buscando a nacionalização dos centros de decisão 

econômica do país”437, pois com a afirmação da soberania econômica, seria possível 

ampliar a soberania popular438. Para fundamentar sua tese, primeiramente, o autor (2010, p. 

21) destaca a participação decisiva do Estado brasileiro ao longo de toda a história, embora 

de forma contraditória e descontínua, no “processo de transformação econômica”, tanto na 

“acumulação de capital” (criando riquezas e gerando “novas capacidades produtivas”), 

como na mediação (ou regulação) dos “conflitos sobre distribuição e bem-estar”, seja de 

forma mais limitada, atuando na “preservação do sistema econômico”, na condição de 

“regulador da produção e protegendo setores ameaçados por desajustes ou crises”, ou de 

forma mais ampliada, com o objetivo de “dinamizar e orientar a expansão e diversificação 

das forças produtivas, incentivando e realizando diretamente a criação de riqueza, 

transformando as estruturas econômicas e sociais do país”. Em segundo lugar, o autor 

(2010, p. 197 – 198, 210) assinala que a própria Constituição Federal prescreve a soberania 

econômica do Estado Brasileiro, pelo menos em três aspectos essenciais: (1) na definição, 

em seu artigo 219, de que mercado interno é “parte integrante do patrimônio nacional”; o 

que cria uma exigência de se assegurar a “autonomia dos centros decisórios sobre a política 

econômica nacional”; (2) no controle sobre o capital estrangeiro, estabelecido pelo artigo 

172, o que tem gerado grandes disputas em torno da regulação da remessa de lucros para o 

exterior de empresas estrangeiras ou filiais com atuação no Brasil; e (3) na soberania 

energética, que “é um componente essencial da soberania econômica nacional, pois trata de 

um setor chave da economia do país”439.  

                                                 
436 Criticando essa concepção de “Estado forte”, cf. Maílson da Nóbrega, 2010, p. 22. 
437 Bercovici (2010, p. 212) explica que “a internalização dos centros de decisão econômica, prevista em 
vários dispositivos do texto constitucional de 1988, tem por objetivo, entre outros, reduzir a vulnerabilidade 
externa do país, visando assegurar uma política nacional de desenvolvimento”.  
438 De acordo com Bercovici (2010, p. 321), a “soberania econômica, em uma democracia verdadeira, é 
sinônimo de soberania popular. Soberania econômica e soberania popular não significam apenas que o poder 
emana do povo, mas também que este povo tem direito à terra, tem direito aos frutos do seu trabalho e tem 
direito ao excedente produzido pela exploração dos recursos naturais, que são públicos, portanto, de 
titularidade do povo, bem como o direito de decidir por isso mesmo sobre o seu presente e sobre seu futuro”.  
439 Neves (2008, p. 268 – 269) também defende a importância da atuação do Estado, pois “o Estado 
Democrático de Direito constitui até o presente, apesar de toda a pressão da globalização econômica, a única 
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Todavia, como pondera Müller (2005, p. 6), se, por um lado, “há fortes razões 

para supor que pelo menos uma determinada classe de problemas – aqueles relativos a 

políticas de redistribuição – necessita da intervenção do Estado, tanto hoje, como no 

passado”, por outro, “na situação atual, isso parece requerer a ajuda de conjuntos de regras 

internacionais, na medida em que o Estado-nação não pode mais, sozinho, produzir e 

impor suas regras”440. Além disso, pelas razões já expostas, ações de Estados isolados não 

parecem ser capazes de alterar os rumos da globalização441, e existem alguns campos, 

como o do meio ambiente, nos quais as soluções nacionais são insuficientes.  

Acompanhamos o entendimento de Müller, reconhecendo a importância do 

fortalecimento do Estado, mas também a insuficiência dessa medida para enfrentar o 

déficit democrático das instituições representativas442.  

                                                                                                                                                    
instância institucional que, em certa medida, afirmou-se contra a expansão hipertrófica do sistema econômico 
mundial, que se reproduz com base no código binário ‘ter/não-ter’”. Nesse sentido, Torelly (2010, p. 157) 
afirma que “o controle do poder econômico por instituições públicas nacionais – ainda que não estatais – que 
fiscalizem e mesmo exerçam a planificação e a intervenção nos setores de base da produção, ou seja, que 
servem de estímulo para outros ramos da própria produção e exigem constante aperfeiçoamento científico e 
tecnológico, bem como a própria regulação, representam, mais do que nunca, um papel ativo de toda a 
cidadania no mais amplo espectro da pluralidade democrática, pois, a viabilização da autonomia daqueles 
setores no contexto internacional constitui expressão prática da soberania econômica e propicia a efetividade 
dos valores e diretrizes constitucionais no contexto interno”. Diferentemente, Bauman (2001, p. 212 – 2013) 
entende que “parece haver pouca esperança de resgatar os serviços de certeza, segurança e garantias do 
Estado. A liberdade política do Estado é incansavelmente erodida pelos novos poderes globais providos das 
terríveis armas da extraterritorialidade, velocidade de movimento e capacidade de evasão e fuga; a 
retribuição pela violação do novo estatuto global é rápida e impiedosa. De fato, a recusa a participar do jogo 
nas novas regras globais é o crime a ser mais impiedosamente punido, crime que o poder do Estado, preso ao 
solo por sua própria soberania territorialmente definida, deve impedir-se de cometer e evitar a qualquer 
custo”. A punição por tais “crimes” pode ser econômica (não concessão de empréstimo ou de redução de 
dívidas), ou até mesmo envolver o uso da força militar.  
440 Assim, parece mais viável uma situação intermediária, na qual em alguns setores (como recursos naturais 
e energia) o Estado poderia afirmar sua soberania econômica, enquanto que em outros, como controle do 
fluxo de capital financeiro e de investimentos é preciso recorrer a instituições de uma democracia global.  
441 A propósito, Ianni (2000, p. 59) ressalta que “as condições e as possibilidades da soberania, projeto 
nacional, reforma institucional, liberalização das políticas econômicas ou revolução social, entre outras 
mudanças mais ou menos substantivas em âmbito nacional, passam a estar determinadas por exigências de 
instituições, organizações e corporações multilaterais, transnacionais ou propriamente mundiais, que pairam 
acima das nações”. Desta maneira, de acordo com o autor (2000, p. 85), “a soberania do Estado-nação 
periférico ou do sul é em geral muito limitada, quando não é simplesmente nula. Se é provável que alguns 
destes Estados nacionais alcançaram a soberania em momentos passados, é muito mais provável que eles 
pouco ou nada desfrutem de soberania na época da globalização do mundo. A dinâmica das relações, 
processos e estruturas que constituem a globalização reduzem ou anulam os espaços de soberania, inclusive 
para nações desenvolvidas, dominantes, centrais, do norte ou do Primeiro Mundo. A despeito das 
prerrogativas que preservam e inclusive procuram ampliar, é inegável que a soberania do Estado-nação é um 
princípio carente de nova jurisprudência, e de outro estatuto jurídico-político”.  
442 Cf. Habermas, 2001, p. 80 – 84. Habermas (2001, p. 103 – 104) pondera que tanto a proposta de 
fechamento do Estado em face da globalização, por meio de medidas protecionistas, de restrição ao fluxo de 
pessoas, mercadorias e capitais, como a proposta de “uma política de autoliquidação que permita que o 
Estado se desfaça nas redes pós-nacionais”, mostram-se inadequadas para enfrentar a presente situação. 
Propõe-se, ao contrário “a estratégia que combate a adequação sem perspectivas aos imperativos da 
concorrência por posições organizadas com base na criação de uma política transnacional de melhoria e 
conservação das redes globais”. 
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Por exemplo, nos governos Lula e Dilma vêm ocorrendo ações importantes de 

fortalecimento do Estado, desde a ampliação das políticas sociais, com destaque para os 

aumentos reais do salário mínimo e o programa “Bolsa Família” – com resultados 

importantes (mas insuficientes) em termos de redução da desigualdade social –, passando 

por investimentos em infraestrutura (PAC) e moradia (Projeto “Minha Casa, minha Vida”), 

até a mais recente ação para forçar os bancos privados a reduzirem as taxas reais de juros 

ou as companhias produtoras de energia elétrica a reduzirem suas tarifas. Todavia, não se 

pode afirmar exatamente que, em virtude dessas ações, temos passado por um processo de 

superação do déficit democrático das instituições representativas brasileiras. Nem os 

velhos problemas decorrentes dos limites que atingem a democracia liberal em todos os 

lugares em que foi implantada, ou da apropriação privada do Estado brasileiro estão sendo 

resolvidos (veja-se, por exemplo, os sucessivos escândalos de corrupção), nem há sinais 

concretos de superação da impotência da política diante das decisões econômicas tomadas 

em escala global, a ponto de haver grande motivação pela participação política e atribuição 

de poder real ao povo nas decisões que lhe afetam.  

Além disso, há transformações, por exemplo, as de caráter sociocultural e as 

ocorridas na relação tempo-espaço, decorrentes da globalização, que fazem com que o 

déficit democrático das instituições representativas não possa ser enfrentado simplesmente 

com o fortalecimento do Estado, sendo necessária uma reconfiguração mais radical da 

própria dinâmica da atividade política.  

 

 

2.4.2. Ampliação e Fortalecimento das Organizações Internacionais e dos Blocos 
Regionais 
 

Inicialmente com o objetivo de manter a paz e, posteriormente, também com o 

propósito de suprir a deficiência regulatória da economia global, os Estados constituíram 

organizações internacionais e blocos regionais443. Não obstante seja inegável a importância 

dessas instâncias políticas444, as experiências existentes até o presente momento indicam 

                                                 
443 Habermas (2001, p. 70) entende que, embora os blocos regionais não sejam suficientes para assegurar a 
adequada influência da política sobre o sistema econômico transnacional, “constituem uma condição 
necessária para uma ‘recuperação’ da política diante das forças da economia globalizada”. Cf. Habermas, 
2001, p. 68 – 69, 131, Faria, 2002, p. 292 – 322, Floh, 2007, p. 14, Rocha, 2003, p. 7 – 10.   
444 Woods (2007, p. 29) explica que “one way in which governments have responded to globalization has 
been through intergovernmental cooperation”, por meio de instituições como a ONU, o FMI a OMC e o 
Banco Mundial. Esse fenômeno é guiado pela expectativa de que as negociações multilaterais e a atuação dos 
técnicos serão capazes de trazer soluções para as vulnerabilidades decorrentes da globalização, as quais 
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que não têm apresentado uma eficiência satisfatória, não estão sendo capazes de 

compensar o déficit democrático das instituições representativas nacionais445 e também 

apresentam déficit democrático. 

No que se refere à ineficiência das organizações internacionais no cumprimento 

de seus propósitos, ela se explica, inicialmente, pela limitação orçamentária que as impede 

de desenvolver projetos de longa duração e colocar em prática todas as suas decisões. 

Além disso, como não possuem receitas próprias, mesmo o limitado orçamento que 

possuem é dependente da transferência de recursos dos Estados nacionais. Ora, a 

dependência orçamentária dessas organizações em relação aos Estados já é suficiente para 

limitar sua independência política e colocá-las sob forte influência dos Estados, sobretudo 

dos mais poderosos (COSTA, 2004, p. 57 – 58). Assim, as organizações internacionais não 

conseguem fazer frente nem ao mercado global nem aos interesses das grandes potências, 

colocando-se, na verdade, a serviço de ambos446 (NEVES, 2008, p. 219 – 220). Assim, em 

virtude da ineficiência no cumprimento de seus objetivos, as organizações internacionais 

não estão sendo capazes de enfrentar a crise de impotência da política e de contribuir 

satisfatoriamente com a compensação do déficit democrático das instituições 

representativas. 

Além disso, pelas razões que serão expostas a seguir, o que se observa é um 

grande déficit democrático das organizações internacionais447.  

Primeiramente, as organizações internacionais apresentam uma estrutura 

assimétrica de poder, pois são dominadas pelas grandes potências militares e econômicas, 

o que fica evidente, por exemplo, no poder de veto que as cinco com assento permanente 

no Conselho de Segurança da ONU detêm, e na estrutura decisória dos organismos de 

                                                                                                                                                    
poderão ser concretizadas pelas agências internacionais. Em virtude disso, surgiram, inclusive, propostas de 
criação de novas organizações internacionais voltadas, por exemplo, para as questões ambientais, de 
regulação financeira e tributárias, e, até mesmo, de um “Conselho de Segurança Econômica”. Cf. Bagnoli, 
2008, p. 225.   
445 Cf. Habermas, 2001, p. 100 – 101. Habermas (2001, p. 89 – 91) assinala que se tenta compensar a perda 
de autonomia do Estado nacional por meio da ação política da ONU e de outras organizações internacionais. 
Todavia, observa-se que a “transferência de competência de níveis nacionais para internacionais decerto 
abrem vazios de legitimação”. Cf. Costa, 2004, p. 55. 
446 Cf. Held, 2007, p. 244 – 249, 259, McGrew, 2004, p. 151. A propósito, Woods (2007, p. 27) destaca que 
“global governance creates an international arena for lobbying and the representation of vested interests. The 
risk is that powerful private interests begin to gain a ‘double’ voice whereby their interests are represented by 
their own governments with whom they lobby very effectively, and also directly in international negotiations 
by their own private representatives”.  
447 Cf. Held, 2007, p. 244 – 249, 259. A propósito, NANZ e STEFFEK (2007, p. 190) afirmam que “the idea 
of democratic legitimacy is that the citizens decide for themselves the content of the laws that organize and 
regulate their political association. Separating the process of rule-making from politically accountable 
institutions, global governance is argued to suffer a massive democratic deficit”.  
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governança econômica (Fundo Monetário Internacional448, Banco Mundial e Organização 

Mundial do Comércio etc.)449.  

Em segundo lugar, os mecanismos de representatividade, a transparência e a 

responsabilização são bastante frágeis nas organizações internacionais450. Nem mesmo se 

encontra assegurada a possibilidade de todos os interessados participarem das decisões que 

lhes afetam, de maneira que existe disputa não só pela definição da política a ser adotada, 

mas também pela oportunidade de participação451. Os processos decisórios são distantes 

dos cidadãos, não se submetem ao controle direto dos representantes eleitos, e são 

conduzidos por diplomatas e especialistas de forma opaca, ou seja, não são visíveis e 

suscetíveis à crítica prévia da opinião pública, de representantes políticos e de grupos de 

interesse452. 

Os blocos regionais, inclusive o caso paradigmático da União Europeia, 

também não estão imunes à ineficiência no cumprimento de seus objetivos e ao déficit 

democrático453.  

Inicialmente, observa-se que a União Europeia não apresenta “uma soberania 

única”454, de forma que é difícil de ser controlada e legitimada pelos procedimentos 

                                                 
448 A propósito, Stiglitz (2003, p. 477 – 479) explica que embora o FMI seja constituído por recursos 
públicos de diversos Estados, ele não se reporta diretamente aos cidadãos que o financiam e são afetados por 
suas ações, mas sim aos ministros de finanças e bancos centrais, além de que os Estados Unidos apresentam 
um efetivo poder de veto.  Além disso, embora tenha surgido a partir do pressuposto de que os mercados não 
funcionam bem, o FMI assumiu radicalmente a ideologia neoliberal. Observa-se, também, que o FMI falhou 
no cumprimento de sua missão de prover fundos para recuperação econômica dos Estados. Inclusive, muitas 
das políticas propostas pelo FMI contribuíram para aprofundar as crises e instabilidades econômicas nos 
Estados em que foram aplicadas, tendo como resultado a ampliação da pobreza e, muitas vezes, o caos social 
e político. Cf. Stiglitz, 2003, p. 479 – 480.  
449 Cf. Gómez, 2000, p. 160, Zolo, 2006, p. 65 – 68, Mathew, 2003, p. 211.  
450 Ferrajoli, 2006, p. 454. 
451 Cf. Knoerr, 2004, p. 177.  
452 Cf. Nanz e Steffek, 2007, p. 192 – 193, Woods, 2007, p. 29 – 31, Kahler, 2007, p. 16.  Kahler (2007, p. 
17) pondera que “to the degree that these organizations display ‘accountability deficits’, those deficiencies 
are more likely the result of choices by the most influential national governments than a symptom of 
dysfunctions of international bureaucracies. Remedies for an alleged lack of accountability fail to take into 
account the key source of resistance to reform: national governments. Governments have used delegation to 
international organizations to skew policy outcomes away from those are likely in the national political 
arena”.  
453 A preocupação com a legitimidade democrática da União Europeia está presente, inclusive, no “Livro 
Branco da Governança Europeia” (2001, p. 4 – 8; 12), no qual são apresentadas propostas para seu 
aprimoramento democrático, as quais têm como centro a aproximação da UE dos cidadãos e o 
aperfeiçoamento da eficácia de suas políticas, tais como: ampliar a abertura dos processos de elaboração de 
suas políticas à participação dos povos e facilitar a sua compreensão pelos não-especialistas; enriquecer o 
debate do Parlamento Europeu com a opinião de seus eleitores; descentralização das decisões e da execução 
das políticas; “criar um ‘espaço’ transnacional em que cidadãos de diferentes países possam debater questões 
que, na sua opinião, constituem os principais desafios que se colocam à União”, pois “a democracia depende 
da capacidade dos cidadãos participarem no debate público”. 
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políticos e pelos mecanismos democráticos tradicionais”455. Em segundo lugar, há um 

“dualismo expresso por uma instituição representativa, mas sem autonomia decisória 

(Parlamento Europeu), e por agências burocráticas dotadas dessa autonomia, porém sem 

representatividade”. Ou seja, o órgão eleito para representar toda comunidade não é o que 

tem poder de decidir456 (FARIA, 2002, p. 303 – 306).  

Todavia, como Archibugi (2005, p. 75) argumenta, a avaliação sobre a União 

Europeia será bastante diferente se tomada da perspectiva de um estudioso da democracia 

global ou da democracia estatal, pois quando comparada aos Estados democráticos 

maduros, evidentemente, se concluirá que a UE não é democrática; porém, quando se 

considera as demais organizações internacionais, como a ONU, o FMI e a OMC, percebe-

se que aquela é muito mais transparente e apresenta mecanismos de prestação de contas e 

responsabilização incomparavelmente superiores457. Além disso, o autor (2005, p. 78) 

destaca que, ao se comparar países europeus que pertencem e que não pertencem à União 

Europeia, os não pertencentes apresentam as mesmas limitações que os pertencentes em 

                                                                                                                                                    
454 A propósito, Castells (2009, p. 152) afirma que a existência da União Europeia não “significa o 
desaparecimento dos Estados europeus”, mas sim que “formaram, juntos, uma nova forma de Estado, um 
estado em rede, cuja característica principal é uma economia unificada, não apenas um bloco comercial”. 
455 Nesse sentido, Habermas (2001, p. 70) afirma que “no futuro, ou nos limitaremos ao status quo de uma 
Europa integrada pelo mercado ou então deveremos decidir se queremos nos dirigir para uma democracia 
européia”.  Coutinho (2011, p. E 8), criticando o entusiasmo de Habermas com a União Europeia, salienta 
que um requisito essencial para a experiência democrática que é a existência de um “povo”, enquanto “um 
sentimento de pertença à comunidade”, o qual dá sentido à vontade de participar e votar. Todavia, no 
entendimento do autor, a Europa não preenche esse requisito, porque “histórica e culturalmente falando, 
sempre foi uma coleção de comunidades independentes”, inclusive com rivalidades de séculos, as quais 
“nenhuma construção burocrática e elitista será capaz de suplantar”. Cf. Coutinho, 2012, p. E 6. Nesse 
sentido, Bercovici (2008, p. 336 – 337) entende que “com o processo de integração econômica européia, 
chega-se ao paroxismo da criação de uma constituição sem Estado, preocupada em garantir o livre mercado e 
que cumpre o projeto constitucionalista, ao excluir a manifestação do poder constituinte do povo”. Assim, de 
acordo com o autor (2008, p. 338 – 339), “o problema de um poder constituinte europeu é o fato de que o 
povo é estatal, assim como a democracia”. Desta maneira, “a constituição européia garante a governance com 
a exclusão da soberania popular”. Registra-se que, na concepção dos teóricos da democracia cosmopolita, da 
qual compartilhamos, a cidadania e a democracia não podem continuar a ser consideradas exclusivamente 
estatais (desenvolveremos esse argumento no Capítulo 3).  
456 Nesse sentido, Coutinho (2011, p. E 8) afirma que o Parlamento Europeu não serve para nada, pois 
“mesmo com o último Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu continua a ser um mero apêndice do real 
centro de poder: a Comissão Europeia”, a qual não é eleita por ninguém, mas “simplesmente cozinhada, na 
melhor tradição soviética, nos corredores de Bruxelas”. Desta forma, antes de se discutir as razões do alto 
índice de abstenção na última eleição para o Parlamento Europeu (56,99%), é preciso discutir qual é a sua 
função. Afinal, para que votar para eleger representantes para uma instituição que não serve para nada. Em 
conclusão, o autor (2011, p. E 8) destaca que “a União Europeia deveria olhar-se no espelho e perguntar 
primeiro se não é ela própria, na sua estrutura antidemocrática”. Assim, “não existe ‘o’ projeto europeu, com 
artigo definido no singular. O que existe é ‘um’ projeto que falhou, o que significa que talvez seja melhor 
tentar outro: uma Europa que seja um espaço de livre circulação de pessoas, bens, serviços ou capitais, mas 
onde a legitimidade desse projeto começa (e acaba) nos países democráticos e soberanos que o compõem”.  
457 Inclusive, Archibugi (2000, p. 141) ressalta que a regulação da ordem internacional nunca foi democrática 
nem transparente, e somente com a Liga das Nações e, posteriormente, a Organização das Nações Unidas, os 
princípios democráticos passaram a ser considerados, porém, tais organizações tiveram suas atividades tão 
limitadas que não conseguiram atingir seus objetivos. 
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relação à sua autonomia para enfrentar problemas de impacto transnacional, como a 

poluição, epidemias e a concorrência no comércio internacional, mas há uma diferença 

importante: os membros da UE, não obstante as limitações inerentes à força econômica e 

ao peso político de cada um, têm a vantagem de participar de “a common deliberative 

process and it can use the various European institutions – the Council, the Parliament, the 

Comission, the Court – to defend its interests and values against pollution as well as 

against unfair trade”. Assim, Archibugi (2005, p. 79) conclui que  

the porposed to compare the level of democracy within the EU also against 

the level of democracy in absence of the EU will probably indicate that we 

are far from having achieved an ideal level of democracy. But, at the same 

time, it would also show that the EU has increased, not decreased, 

democratization in the old continent. The European Union could certainly 

be more democratic, and the notion of democratic deficit helps to reach this 

goal458. But less EU is likely to reduce the possibility of average European 

citizens to fulfill their desired preferences459. 

Essas considerações, somadas aos desdobramentos da crise econômica pela 

qual passa a Europa a partir de 2011 (analisados no Capítulo 1), levam à conclusão de que, 

por um lado, é preciso reconhecer que o fortalecimento das organizações internacionais e 

dos blocos regionais é caminho necessário para enfrentamento do déficit democrático das 

instituições representativas decorrente da globalização, mas não é suficiente, tanto em 

virtude do fato de que alguns temas continuam a ser mais adequadamente encaminhados 

no âmbito nacional, como devido aos limites de tais organizações discutidos anteriormente. 

Inclusive, as próprias conclusões de Archibugi sujeitam-se a novos questionamentos 

quando confrontadas com a maneira como a União Europeia vem se portando diante da 

atual crise econômica enfrentada pela Europa. Assim, é imprescindível que tais instituições 

passem por um radical processo de democratização460, pois, em geral, sua estrutura atual 

apenas reproduz, em escala maior, o déficit democrático do Estado. Por exemplo, se os 

Parlamentos nacionais, enquanto órgãos representativos da soberania popular não 

controlam a política econômica dos Estados, a qual é comandada pelos burocratas dos 

                                                 
458 Lehmann (2002, p. 10 – 14) apresenta uma série de propostas para reduzir o déficit democrático da União 
Europeia, as quais têm como aspecto central a criação de um efetivo debate público Europeu, o que 
reconhece ser difícil, mas indispensável para ampliar a credibilidade de suas instituições e o interesse de 
participação dos cidadãos.  
459 Em defesa da União Europeia como modelo institucional para governança global, cf. também 
Albuquerque, 2009, p. 299. 
460 A propósito, Boaventura de Souza Santos (1999, p. 122) destaca que “não faz sentido democratizar o 
Estado se simultaneamente não se democratizar a esfera não-estatal. Só a convergência dos dois processos de 
democratização garante a reconstrução do espaço público de deliberação democrática”. 
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Bancos Centrais, a realidade da União Europeia não é diferente. Da mesma maneira, se a 

relação entre representantes e representados é frágil no âmbito nacional, é mais ainda na 

esfera continental. Além disso, sem esse processo de democratização, tais organizações 

não terão sua atuação pautada pelos interesses coletivos, mas continuarão a servir a 

interesses parciais, evidentemente dos Estados e grupos econômicos mais poderosos, como 

ocorre na atualidade461.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 – O MODELO DE DEMOCRACIA COSMOPOLITA 

 

No Capítulo 1, delimitamos as bases e o campo temático desta investigação. No 

Capítulo 2, discutimos as causas e a dimensão do déficit democrático das instituições 

representativas resultante do contexto da globalização e do policentrismo do poder. Neste 

Capítulo, analisaremos o modelo de democracia cosmopolita conforme concebido por 

David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi462. Para tanto, em primeiro lugar, 

apresentaremos os fundamentos do modelo democrático cosmopolita dos autores 

pesquisados. Em seguida, cuidaremos das propostas institucionais concretas apresentadas 

                                                 
461 Cf. Fleiner-Gerster, 2006, p. 51 – 52, 209, 253.  
462 Para uma análise das ideias de David Held, Daniele Archibugi e Anthony McGrew, cf. Hayden, 2004, p. 
88 – 92.  
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por eles. Por fim, discutiremos as principais limitações e críticas ao modelo analisado. 

Com fundamento nessas considerações e nas desenvolvidas nos capítulos anteriores, será 

possível, no Capítulo 4, enfrentar o problema objeto desta tese: qual o potencial de o 

projeto de democracia cosmopolita suprir o déficit democrático das instituições 

representativas brasileiras decorrente da globalização e do policentrismo do poder?  

Preliminarmente, é preciso situar o modelo de democracia cosmopolita de 

David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi no contexto teórico em que se 

encontra inserido. 

O reconhecimento de que a globalização impõe limites à soberania estatal e à 

democracia representativa levou ao questionamento sobre a vinculação da democracia e da 

cidadania ao espaço do Estado nacional463, à apresentação de diversos cenários possíveis 

para a ordem internacional, bem como de modelos democráticos alternativos ou 

complementares.  

Primeiramente, distinguem-se: por um lado, as propostas de caráter 

comunitarista, segundo as quais diante do pluralismo e da multiplicidade de centros de 

poder decorrentes da globalização, o futuro da democracia está no fortalecimento das 

identidades e dos valores culturais das comunidades locais, que permitirá o engajamento 

dos indivíduos nos processos decisórios dessas coletividades; e, por outro, as ideias 

globalistas, de acordo com as quais a cidadania não se vincula somente ao pertencimento 

ao Estado nacional ou a comunidades locais, mas também ao fato de os indivíduos 

integrarem a humanidade, de maneira que a participação política democrática deve se 

estender além das fronteiras estatais464. Evidentemente, a democracia cosmopolita se insere 

no segundo grupo465. 

Entre as teorias globalistas466, destacam-se dois critérios importantes de 

diferenciação: (1) a ênfase atribuída à institucionalização dos processos decisórios no 

âmbito global; e (2) o grau de centralização ou descentralização de tais processos.  

Quanto ao primeiro critério, o modelo de democracia cosmopolita analisado por 

esta tese se insere entre as propostas que atribuem especial relevância para a 

institucionalização dos processos decisórios democráticos467. Diferentemente, a proposta 

                                                 
463 Cf. Reis, 2006, p. 18.  
464 Cf. Reis, 2006, p. 19 – 20.  
465 Cf. Giddens, 2007, p. 88.  
466 Para um panorama sobre diferentes modelos normativos de democracia global, cf. McGrew, 2003, p. 500 
– 506.  
467 Nesse sentido, McGrew (2003, p. 503) afirma que o modelo de democracia cosmopolita “pays particular 
attention to the institutional and political conditions that are necessary to effective democratic governance 
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de democracia deliberativa no âmbito global, sem desconsiderar a importância das 

instituições da democracia liberal, nem a proposta cosmopolita de reforma das instituições 

internacionais, entende que tais mecanismos são insuficientes, propondo o 

desenvolvimento de uma esfera pública internacional, que permitiria o diálogo entre as 

diferentes instâncias decisórias e executivas com todos os possíveis interessados em suas 

decisões e ações468. 

Sem dúvida, assim como no âmbito nacional, a formação da opinião pública é 

essencial para a democracia na esfera global, pois é por meio dela que se manifesta 

cotidianamente a vontade do povo (própria ou heterodirigida) a propósito dos problemas 

que lhe afetam, sendo crescente o papel dos diversos meios de comunicação na formação 

dessa opinião469. Todavia, a análise sobre os mecanismos institucionais por meio dos quais 

ocorrem os processos decisórios é indispensável, pois, por melhores e mais amplos que 

                                                                                                                                                    
within”. Destaca-se, também, a análise de Hayden (2004, p. 90), que compreende que o projeto cosmopolita 
de governança global se revela “uma tentativa de ligar a teoria cosmopolita kantiana normativa com a 
construção de instituições cosmopolitas”. Sobre a imprescindibilidade de uma estrutura institucional para 
sustentar qualquer proposta alternativa ou complementar aos paradigmas do Estado Nacional e da 
democracia representativa, cf. Floh, 2007, p. 276.  
468 Um exemplo marcante de proposta de democracia cosmopolita de caráter deliberativo é o de Habermas. O 
modelo desenvolvido pelo autor tem como ponto de partida a avaliação de que, embora seja necessária a 
elaboração de um projeto de uma ordem econômica mundial inclusiva, e a “transposição para instâncias 
supranacionais de funções até então atribuídas a âmbitos nacionais dos Estados sociais”, ainda não há 
amadurecimento para uma proposta como essa, nem mesmo enquanto projeto. Diante disso, propõe uma 
vinculação dos Estados “a procedimentos cooperativos obrigatórios de uma sociedade de Estados 
comprometida com o cosmopolitismo”, o que denomina de “política interna mundial”. Todavia, para que isso 
se concretize, é preciso saber se é viável o surgimento de “uma consciência da obrigatoriedade da 
solidariedade cosmopolita nas sociedades civis e nas esferas públicas políticas” capaz de pressionar as elites 
políticas de cada Estado a almejarem uma governança global “para além dos ‘interesses nacionais’”.  Outro 
aspecto central na proposta de Habermas é a compreensão da democracia a partir da teoria do discurso, 
segundo a qual no centro da legitimação democrática não se encontram a manifestação de vontade das 
pessoas por meio do voto, mas sim os “processos comunicativos decisórios”, o que não significa que os 
“procedimentos de representação e de decisão convencionais” não sejam mais necessários. Com isso, a 
legitimação democrática não depende mais exclusivamente das “conhecidas formas de organização estatal”, 
abrindo-se espaço para outros instrumentos, como a “participação institucionalizada de Organizações Não-
Governamentais nos conselhos do sistema de negociação internacional”, a ampliação da transparência das 
decisões transnacionais para a esfera pública nacional, e a possibilidade de a organização mundial exigir, a 
qualquer momento, referendos dos Estados-membros quanto a questões importantes. Cf. Habermas, 2001, p. 
70 – 73, 140 – 141. Ver também NANZ e STEFFEK, 2007, p. 191 – 209. Divergindo de Habermas, Neves 
(2008, p. 283) afirma que “a questão que se põe no primeiro plano, neste início de século, não é a da 
transição ‘do Estado Democrático de Direito para um direito mundial heterárquico ou uma política interna 
mundial supra-ordenada’, mas sim a referente aos novos papéis, tarefas e possibilidades do Estado 
Democrático de Direito em uma sociedade mundial heterárquica, que se torna cada vez mais dinâmica e 
flexível”.      
469 Castells (2005, p. 117 – 120) afirma a importância da formação da opinião pública global, que se dá cada 
vez menos em função das instituições da sociedade (como os parlamentos, as igrejas e os sindicatos), e mais 
pelo sistema dos meios de comunicação, desde a televisão até a internet, o que tem implicações sobre a 
democracia. De acordo com o autor, não obstante os recursos proporcionados pela internet, que permitem 
maior grau de horizontalização, espontaneidade e diversificação, o sistema de mídia, tanto local como global, 
“está organizado em torno de alguns grupos empresariais de mídia, de alcance global”. Sobre o tema da 
dinâmica da opinião pública internacional e a participação da sociedade civil em sua formação, ver também 
Carvalho, 2006. 
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sejam os debates, em determinado momento é preciso decidir – e não é possível tomar 

decisões democraticamente sem organizações e procedimentos institucionalizados470. Eis, 

portanto, um aspecto que demonstra a importância da abordagem da democracia 

cosmopolita apresentada neste Capítulo.  

Quanto ao grau de centralização ou descentralização dos processos decisórios 

no âmbito global, há propostas: centralizadoras, em diferentes graus, até as mais radicais, 

como a de formação de um “Estado Mundial”471; e descentralizadoras472, das moderadas 

até as neoanarquistas473. 

Nessa linha, Sanches (2004, p. 75 – 76) apresenta uma classificação dos autores 

cosmopolitas, dividindo-os entre “cêntricos” e “policêntricos”. De acordo com os 

“cêntricos”, o novo espaço global apresenta uma tendência a assumir uma estrutura 

centralizadora e hierárquica de poder, no qual os Estados ocuparão uma posição 

importante, porém o espaço da cidadania, historicamente vinculado ao território do Estado, 

pode se associar ao “espaço interestatal”, dentro da perspectiva de “eventual criação de 

estruturas para um Estado mundial”. Já os “policêntricos”, que “em geral, possuem 

observações mais abstratas e não-uniformes entre si”, apresentam “elementos para a 

interpretação de um cosmopolitismo mais fragmentado” e identificam “a relevância de 

                                                 
470 Cf. Archibugi, 2004, p.263 – 264. Nesse sentido, Neves (2009, p. 682 – 683) pondera que “no plano da 
interação regional, sobretudo no caso da União Européia, a construção de uma esfera pública em torno dos 
procedimentos ‘supranacionais’ parece indissociável da emergência de uma organização política que possa 
ser caracterizada como um equivalente funcional de um Estado constitucional, com procedimentos em torno 
dos quais se articule relevantemente a malha de comunicação constitutiva dessa nova esfera pública”. Em 
caso contrário, temos uma esfera pública frágil, que não se mostra capaz de influenciar as decisões e os 
procedimentos políticos e jurídicos “supra-estatais, transestatais ou globais”.  
471 Um exemplo de proposta centralizadora bastante relevante é a “República Mundial complementar, de 
caráter subsidiário e federativo”, que não representa a formação de um “Estado Mundial homogêneo”, 
apresentada por Höffe (2005). Para uma crítica sobre essa proposta de Höffe, cf. Mouffe, 2003, p. 24. Na 
doutrina pátria, registra-se a análise de Tavares (2000, p. 117 – 120) – sobre a possibilidade de formação de 
um “Estado Mundial” e de uma “Constituição Mundial”; de Neves (2008, p. 281) – sobre a possibilidade de o 
“Estado Democrático de Direito assumir formados ‘supranacionais’ em determinadas regiões, por exemplo 
com uma eventual transformação da União Européia em um Estado Federal ‘supranacional’”; e de Andrade 
(2010, p. 36) – que entende que “a diversidade cultural e modos de ser dos povos que precisam ser 
governados tornam praticamente impossíveis conceber um governo global” 
472 Faria (2009, p. 308 – 312) apresenta três cenários de organização jurídico-política global de caráter 
descentralizado: (1) “direito mundial sem Estado”, ou seja, “uma dinâmica jurídica sistemicamente autônoma 
com relação aos poderes públicos”; (2) “aprofundamento institucional de blocos de integração comercial e de 
processos de regionalização, com a expansão de experiências de ‘multissoberania’, a partir de uma divisão 
horizontal e vertical de competências legislativas, de entrega voluntária de aspectos da soberania pelos 
países-membros”; e (e) “proliferação dos regimes normativos que operam no âmbito de diferentes 
demarcações especiais, onde nenhum deles é dominante nem, muito menos, colidente com a ordem jurídica 
estatal”. 
473 A propósito, Castells (2005, p. 105) observa que existem “tendências neo-anarquistas de movimentos 
sociais contemporâneos”, as quais “visam à dissolução do Estado, visto como pura reminiscência da Idade 
Média, e à sua substituição por redes – concretizadas pela internet – de pessoas, ONGs e organizações 
populares em todos os níveis da sociedade”.   
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novas formas de interação e o reconhecimento de mecanismos de auto-regulação, numa 

estrutura policêntrica”474. 

A teoria da democracia cosmopolita de David Held, Anthony McGrew e 

Daniele Archibugi pode ser classificada como “cêntrica”. Todavia, a ideia que 

desenvolvem não caminha no sentido de formação de um “Governo Global”, mas sim na 

de “Governança Global”475, pois, embora proponham a criação ou fortalecimento de 

instituições de caráter global e centralizado, defendem que devam atuar em rede, de forma 

articulada e subsidiária com outras instituições nos âmbitos global, regional, estatal e 

local476.  

A propósito, Archibugi (1995, p. 132 – 133) considera que a proposta de 

formação de uma federação de Estados (com uma autoridade global) se mostra tanto 

inviável, pois não há sinais que os Estados nacionais estejam dispostos a abrir mão de sua 

soberania em nome de objetivos comuns e da necessidade de criarem um ente 

supranacional poderoso, como indesejável, porque seria muito difícil operar a democracia 

em um sistema como esse sem alcançar algum grau de homogeneidade histórico-cultural, 

além do risco de se transformar em uma instituição despótica. 

                                                 
474 Sanches (2004, p. 75 – 76) pondera que “as abordagens dessas duas leituras do espaço cosmopolita, apesar 
de antagônicas, não são inconciliáveis. Pelos critérios de cooperação e pluralismo, entendemos as formas de 
colaboração como formas para a busca de interesses comuns (cosmopolitismo cêntrico) e a coordenação 
como formas para resolver problemas comuns (cosmopolitismo policêntrico)”.   
475 Para uma análise sobre o tema da “Governança Global”, cf. Cassesse, 2003, p. 37 – 47, Longo, 2010, p. 
78 – 79, Mueller, 2004, p. 150, Nogueira, 2004, p. 93; 99 – 100. Sobre a ideia de “boa governança”, cf. 
Canotilho, 2006, p. 327 – 328, Rosenau, 2003, p. 224 – 225.  Existem diferentes modelos de governança 
global, dentre os quais o de “redes de governos” apresentado por Slaughter (2003, p. 189 – 201). Sobre essa 
ideia, cf. também Andrade 2010. Para uma crítica à ideia de governança cf. Bercovici, 2008, p. 334 – 335. O 
“Livro Branco da Governança Europeia” (2001, p. 8) define “governança” como o “conjunto de regras, 
processos e práticas que dizem respeito à qualidade do exercício do poder a nível europeu, essencialmente no 
que se refere à responsabilidade, transparência, coerência, eficiência e eficácia”. Held e McGrew (2007, p. 9) 
explicam que “global governance rejects the conventional state-centric conception of world politics and 
world order. The principal unit of analysis is taken to be global, regional or transnational systems of 
authoritative rule-making and implementation”. É essa, também, a interpretação apresentada por Hayden 
(2004, p. 88). De acordo com o autor, “a teoria da democracia cosmopolita desenvolvida por David Held, 
Daniele Archibugi e outros esboça um projeto de governança democrática de múltiplas camadas (do local até 
o global). Entre outros objetivos, tenta resolver as deficiências da governança global, em particular o 
conhecido déficit de legitimidade democrática”.  
476 A propósito, Held e McGrew (2007, p. 9) ressaltam que a governança global não se confunde com a ideia 
de um governo global, e se constitui por múltiplos níveis de governança, do local ao global, unindo tanto 
autoridades públicas como agências privadas que se propõem a resolver problemas coletivos, caracterizando-
se também por ser pluralista, estruturalmente complexa, com variadas geometrias, sendo fundamentais a 
articulação de diferentes níveis e atores. No mesmo sentido, McGrew (2003, p. 504) afirma que “the aim is 
not to establish a world government, but rather ‘a global and divided authority system – a system of diverse 
and overlapping power centers shaped and delimited by democratic law’ (…) rather than a hierarchy of 
political authority, from the local to the global, cosmopolitan democracy involves a heterarchical 
arrangement.” Habermas (2001, p. 74, 135 – 138) também entende que o projeto de democracia cosmopolita 
não poderá resultar em um Estado Mundial, o qual nem seria desejável. 
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Para encerrar essas considerações preliminares sobre o contexto teórico em que 

se encontra inserido o modelo de democracia cosmopolita de David Held, Anthony 

McGrew e Daniele Archibugi, apresentaremos um breve histórico477 sobre as origens e o 

desenvolvimento das ideias que fundamentam tal modelo. 

A primeira concepção de cosmopolitanismo foi desenvolvida pelos estoicos, os 

quais se referiam a si mesmos como cosmopolitas. No centro de seu pensamento estava o 

entendimento de que os homens, além de viverem e pertencerem a uma comunidade local 

em virtude do nascimento, também habitam e pertencem à comunidade humana, 

constituída por ideais e aspirações. Diante disso, as deliberações e a resolução de 

problemas sempre deveriam ter como foco aquilo que há de comum entre as pessoas 

enquanto cidadãos que são racionais e pertencem ao mundo. Tal noção de “cidadãos do 

mundo” também se baseia no argumento segundo o qual as fronteiras políticas são 

historicamente arbitrárias e muitas vezes construídas por meio da violência, de forma que 

acabam por prejudicar a compreensão da condição comum de todos enquanto humanidade 

(HELD, 2007, p. 308 – 309). 

A segunda concepção de cosmopolitanismo foi introduzida no século XVIII, de 

maneira geral, pelos vários projetos de paz apresentados no período e, mais 

especificamente, pelo projeto de “Paz Perpétua” de Kant478, que desenvolveu a ideia de 

participação em uma esfera cosmopolita como um direito, o direito de cada um dialogar 

com qualquer outra pessoa sem restrições, independentemente da questão do 

pertencimento a um Estado, o que implica o dever de tolerância e de coexistência pacífica 

(HELD, 2007, p. 309 – 310). A proposta de Kant não compreendia a criação de um Estado 

mundial479 – os Estados deveriam permanecer distintos e com seu próprio direito –, porém, 

seria necessário introduzir um novo ramo do direito, qual seja, o direito cosmopolita – que 

                                                 
477 Maiores informações sobre esse assunto podem ser encontradas em Hertz, 1999, p. 270 – 275.  
478 Cf. Archibugi, 2010, p. 5. De acordo com Hayden (2004, p. 88), “a força do cosmopolitismo de Kant 
reflete claramente sua integração abrangente do moral, do legal, e do político, ao demonstrar que o respeito à 
dignidade humana – expresso no imperativo categórico – requer, no final das contas, tanto uma esfera 
doméstica justa quanto uma ordem mundial regulada pela lei cosmopolita e internacional”. Para uma análise 
das ideias de Kant, cf. Cruz, 2005.  
479 Nesse sentido, Hayden (2004, p. 87) ressalta que “a concepção kantiana de uma federação de Estados 
livres não deve ser confundida com a defesa de um Estado mundial ou de um governo mundial”. Portanto, 
“essa é uma distinção importante a ser feita, já que, freqüentemente e, em geral, equivocadamente, os 
cosmopolitas têm sido considerados como proponentes de um Estado mundial. O cosmopotilismo, entretanto, 
não é inerentemente contrário ao Estado per se ou à sua versão moderna do Estado-nação. O cosmopolitismo 
está geralmente preocupado com o desenvolvimento de vários modos de governança – do local ao global –, 
com o objetivo de facilitar os direitos e interesses de indivíduos qua seres humanos”. 
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implicaria algumas restrições à soberania interna dos Estados480 (ARCHIBUGI, 2010, p. 

5). 

A terceira concepção de cosmopolitanismo começa a ser formulada no final dos 

anos setenta, em trabalhos de autores como Beitz, Pogge e Barry, os quais procuraram 

explicar a ideia clássica segundo a qual todo homem pertence à comunidade humana, e 

defendem três princípios fundamentais: (1) as últimas unidades de preocupação moral são 

os seres humanos individuais, e não os Estados ou quaisquer outras formas de associação 

humana; (2) todos devem reconhecer a condição de igualdade de valor de todos os seres 

humanos; (3) a igualdade de condições e o reconhecimento mútuo entre os seres humanos 

exige que cada pessoa deva desfrutar de tratamento imparcial com relação às suas 

aspirações481 (HELD, 2007, p. 310 – 313). 

A ideia de democracia cosmopolita propriamente, ou seja, de que a democracia 

“as a concept and a practice could and should be applied beyond nation-states”, começa a 

ser desenvolvida somente no final dos anos oitenta e início dos anos noventa do século 

XX482, no contexto em que terminava a Guerra Fria e ocorria um novo movimento de 

democratização dos Estados em diferentes partes do mundo. Antes de 1989, tanto no 

campo das Relações Internacionais como no da Teoria da Democracia, os livros escritos 

não faziam referência à democracia no âmbito da política internacional, para além das 

fronteiras do Estado nacional. Atualmente, a situação é bastante diversa, pois tanto as 

Relações Internacionais como a Teoria Democrática incorporaram a discussão sobre 

“democracy beyond borders”, inclusive em seus manuais483. Por outro lado, não há 

                                                 
480 Kant (2004, p. 29 – 35) afirma que as tragédias decorrentes do uso da força por Estados contra Estados 
levariam à superação do sistema sem leis da ordem internacional então vigente e à formação de uma “liga dos 
povos” em que todos os Estados teriam sua segurança e seus direitos respeitados. Passaria a existir, então, um 
“estado de cidadania mundial”, no qual seria possível o desenvolvimento de todas as potencialidades dos 
seres humanos. Para se chegar a tal situação de “paz perpétua entre os Estados”, Kant (2004, p. 120 – 140) 
explica que precisariam ser atendidas algumas normas preliminares (como a eliminação dos exércitos 
permanentes) e outras definitivas (como a adoção da constituição civil republicana e do governo 
representativo pelos Estados, e a existência de um direito cosmopolita com a função limitada à garantia das 
“condições da hospitalidade universal”).  
481 No mesmo sentido, cf. Hayden, 2004, p. 84 – 88. De acordo com Hayden (2004, p. 84), em síntese, isso 
significa que “temos deveres de justiça com todas as pessoas do mundo e, portanto, que a moralidade e a 
prática política deveriam centrar-se fundamentalmente nos interesses ou no bem-estar das pessoas como 
tais”. Marchetti (2010, p. 106 – 107) denomina esse período, compreendido entre os anos setenta e oitenta, de 
“cosmopolitanismo moral”, no qual foram desenvolvidas pesquisas nos campos da teoria política 
internacional e da ética internacional.  
482 É nesse momento, como explica Hertz (1999, p. 273), que o modelo de democracia cosmopolita, tal como 
proposto por David Held, tenta promover a articulação entre a tradição cosmopolita e a teoria democrática 
que por muito tempo caminharam separadas.  
483 Marchetti (2010, p. 106 – 107) denomina esse período, que compreende os anos noventa, de 
“cosmopolitanismo institucional”, no qual foram desenvolvidas pesquisas nos campos das relações 
internacionais e da ciência política sobre instituições globais. O autor destaca que “there is the more recent 
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consenso sequer sobre o fato de a democracia cosmopolita ser necessária ou desejável. Na 

verdade, há mais autores que se opõem do que os que defendem a proposta484. Destaca-se 

que os objetivos do projeto de democracia cosmopolita não se limitam ao âmbito do 

discurso acadêmico, pretendendo fornecer argumentos intelectuais para transformações no 

mundo real. Todavia, enquanto no âmbito acadêmico houve significativos avanços nos 

últimos vinte anos, o mesmo não se passou em termos de transformações na política 

mundial, mas ao menos é perceptível uma mudança na retórica dos atores estatais e das 

organizações internacionais, que passaram a considerar a ideia de democracia global 

(ARCHIBUGI, 2011, p. 2 – 3). 

Em síntese, o modelo de democracia cosmopolita de David Held, Anthony 

McGrew e Daniele Archibugi se encontra inserido entre as teorias globalistas, que 

enfatizam o aspecto institucional dos processos decisórios no âmbito global, e defendem o 

fortalecimento e a criação de instituições globais de caráter centralizado, as quais, todavia, 

devem estar inseridas dentro de um sistema de governança global de múltiplos níveis, 

regido pelo princípio da subsidiariedade (não propõem, portanto, um Estado ou um 

Governo mundial). Trata-se de um modelo democrático que tem seu fundamento 

filosóficos nas ideias de “Paz Perpétua” de Kant e de cosmopolitanismo, que foram 

retomadas no final da década de setenta do século XX, mas que, passou a se desenvolver 

enquanto proposta político-institucional, somente no final dos anos oitenta e início dos 

anos noventa, e que tem objetivos que não se limitam ao âmbito do discurso acadêmico, 

pretendendo fornecer argumentos intelectuais para transformações no mundo real.  

 

3.1. O Modelo de Democracia Cosmopolita de David Held, Anthony McGrew e 
Daniele Archibugi    
 
3.1.1. Pressupostos e Objetivos do Modelo  

 

                                                                                                                                                    
sociological research on global inclusion of the 2000s – i.e., social cosmopolitanism. Ethical theory, 
institutional design, and social struggles represent the three key dimensions of any viable political project. 
Consequently, any theoretical reflection that does not grapple with all three equally will inevitably miss an 
important aspect of the bigger political picture”. 
484 Dentre os autores que são contrários à proposta de democracia cosmopolita, Archibugi (2011, p. 3) 
destaca: Robert Dahl, Ralf Daharendof, David Miller e Philippe Schmitter. Já entre os autores que, a partir de 
diferentes disciplinas, contribuíram para o desenvolvimento dessa concepção de democracia, o autor cita: 
Richard Falk, Mary Kaldor, Jürgen Habermas, Ulrich Beck, Andrew Linklater, Anthony McGrew, Jan-Aart 
Scholte e Saskia Sassem. Em outro artigo, Archibugi (2004, p. 438) citou, ainda, os seguintes autores com 
estudiosos da democracia cosmopolita: Martin Koeler, Dennis Thompson e Antonio Franceschet.  
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O modelo de democracia cosmopolita apresentado por David Held, Anthony 

McGrew e Daniele Archibugi tem como pressupostos485 duas constatações sobre o atual 

contexto político-jurídico. Por um lado, em virtude da globalização, os Estados nacionais – 

que são as sedes das instituições da democracia representativa – não conseguem mais 

regular satisfatoriamente uma série de questões com grande repercussão na vida de seus 

cidadãos, sobretudo no campo da política econômica. Por outro lado, as organizações 

internacionais construídas pelos Estados para tentar suprir esse déficit regulatório 

apresentam uma eficiência bastante questionável no cumprimento de suas missões486 e 

padecem de um significativo déficit democrático487. Isso ocorre porque, em geral, não são 

transparentes, e os mecanismos de controle aos quais se submetem, além de frágeis, 

referem-se exclusivamente aos Estados, não respondendo às populações. Soma-se a isso o 

fato de que outros importantes atores globais, como corporações transnacionais e 

organizações não-governamentais de dimensão internacional, também não são 

representativas, nem responsabilizadas perante os povos. A consequência disso é que os 

diferentes agentes aos quais foi atribuído o papel de promover a governança global não 

agem tendo em vista o interesse público, mas seus próprios interesses, contribuindo com o 

crescimento da desigualdade social488. 

                                                 
485 Archibugi (2004, p. 439 – 445) apresenta sete pressupostos para a democracia cosmopolita: (1) 
“democracy cannot be understood in static terms”, mas sim de uma forma dinâmica, podendo, ao longo da 
história, apresentar diferentes formas de exercício de participação política, contestação e direção das questões 
públicas; (2) “an international order founded both on peace and the rule of law proves a necessary condition 
for the progression of democracy within states”; (3) “democracy within states favours peace, but does not 
necessarily produce a virtuous foreign policy”; (4) “legal democracy is not just the achievement of 
democracy within each State”, pois “requires the extension of democracy also to the global level”; (5) 
“globalisation erodes States’ political autonomy and thereby curtails the efficacy of State-based democracy”; 
(6) existem dois tipos de interesses que extrapolam as fronteiras dos Estados: os problemas que envolvem 
todos os habitantes do planeta, e aqueles que são específicos a determinados grupos cujos membros se 
encontram espalhados por diversas partes do mundo, como trabalhadores de uma mesma companhia 
multinacional que são afetados em diferentes Estados por suas decisões estratégicas; (7) há algumas questões 
que unem vários povos do planeta em virtude da solidariedade humana, como violações de direitos humanos, 
condições de extrema pobreza, catástrofes naturais e riscos ambientais. 
486 De acordo com Archibugi (1995, p. 130 – 132), o modelo vigente de organização dos Estados, de caráter 
confederativo, corporificado na Organização das Nações Unidas, não se mostra eficiente na concretização do 
pacifismo legal486. Isso porque, embora seus princípios de igualdade, soberania e não-interferência entre os 
Estados tenham o mérito de evitar que pequenos Estados sejam dominados pelos mais poderosos, ele não 
apresenta mecanismos eficientes para assegurar que Estados sejam sancionados por violarem normas de 
direito internacional, especialmente quando isso ocorre em relação a seus próprios cidadãos. Sobre a ideia de 
pacifismo legal, cf. Archibugi, 1995, p. 124 – 126. 
487 Nesse sentido, Marchetti (2010, p. 105) afirma que “we need to refocus the discussion of global 
democracy on the crucial pathology of political exclusion. Transnational exclusion occurs when an actor is 
deprivided of his/her entitlements to influence public decisions at international and global level. This kind of 
exclusion is here considered to be the key deficit of the international system and thus the component that 
must be addressed in order for the international political system to regain legitimacy”. 
488 Hayden, 2004, p. 89. Held (2007, p. 308) explica que “in the context of these complex transformations, 
the meaning of accountability and democracy at the national level is altering. In circumstances where 
transnational actors and forces cut across the boundaries of national communities in diverse ways, where 
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A partir desse diagnóstico de déficit regulatório e democrático na governança 

global (e nacional), David Held e outros autores entenderam que há a “necessidade de o 

governo democrático e a teoria política se ajustarem a um mundo no qual a globalização e 

a interdependência erodiram a autonomia do Estado-nação”, propondo, como resposta, o 

modelo cosmopolita de democracia489 (HURREL, 1999, p. 55 – 56).  

Ou seja, como explica Archibugi (2000, p. 143 – 144),  

cosmopolitical democracy is based the assumption that important 

objectives – control of the use of force, respect for human rights, self-

determination – will be obtained only through the extension and 

development of democracy. It differs from the general approach to 

cosmopolitanism in that it does not merely call for global responsibility but 

actually attempts to apply it principles of democracy internationally. For 

such problems as the protection of the environment, the regulation of 

migration and the use of natural resources to be subjected to necessary 

democratic control, democracy must transcend the borders of single states 

and assert itself on a global level490. 

 

Trata-se de um projeto democrático que tem como objetivo a formulação de 

alternativas que permitam o desenvolvimento da democracia através dos Estados, das 

regiões e das redes globais. Não se pretende, com isso, reduzir a capacidade de atuação 

global dos Estados491, mas sim o desenvolvimento de instituições democráticas nos 

âmbitos regional e global, que permitam complementar as nacionais, bem como a garantia 

de condições reais para a participação dos indivíduos nos processos decisórios492. Objetiva-

se, portanto, submeter questões que atualmente escapam ao controle das instituições 
                                                                                                                                                    
powerful international organizations and agencies make decisions for vast groups of people across diverse 
borders, and where the capacities of large companies can dwarf many a state, the questions of who should be 
accountable to whom, and on what basis, do not easily resolve themselves. The mesh between geography, 
political power and democracy is challenged by the intensification of regional and global relations”.  
489 A propósito do termo “democracia cosmopolita”, Archibugi (2002, p. 31) explica que prefere utilizá-lo, ao 
invés de “democracia internacional”, porque não acredita que “democratization of world affairs can be 
achieved solely by proxy, through single state governments, however democratic they may be. A set of 
democratic states does not generate a democratic globe, any more than a set of democratically elected town 
councils generates a democratic nation-state”. 
490 Archibugi (2000, p. 143) acrescenta que “in shot, something more than internal democracy is called for if 
we are to attempt to solve the social, political and environmental problems facing the world. What is need is 
the democratization of the international community, a process joining together states with different traditions, 
at varying stages of development. This has been defined as the cosmopolitical democracy project”. 
491 Nesse sentido, Archibugi (1995, p. 128) afirma que o Estado continua a desempenhar um papel essencial 
nas relações internacionais, pois ainda é a referência fundamental dos indivíduos e a única instância por meio 
da qual podem participar das decisões políticas e exercer algum papel político na comunidade 
internacional491.  
492 Held (2007, p. 264) salienta que “cosmopolitanism can be taken to refer to those forms of political 
regulation and law-making that create powers, rights and constraints which go beyond the claims of nation-
states and which have far-reaching consequences, in principle, for the nature and form of political power”.  
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representativas nacionais (como fluxo internacional de capitais e regras de comércio 

internacional) a novas formas de controle democrático493 (Held, 2006, p. 305). 

Portanto, como explica Archibugi (2002, p. 28), “the political project of 

cosmopolitan democracy can thus be expressed very simply: it is the attempt to reconcile 

the phenomenon of globalization with the successes of democracy”.  

Uma teoria democrática que desenvolve a análise e apresenta os objetivos 

anteriormente descritos, como afirma Archibugi (2002, p. 32), não é politicamente neutra. 

Como a democracia cosmopolita apresenta um programa que busca enfrentar um vácuo de 

democracia existente na governança global (o qual só favorece uma minoria de sujeitos 

poderosos econômica ou politicamente), ele beneficiará, sobretudo, “those excluded from 

decision-making process – the majority of the planet”. 

O projeto de democracia cosmopolita está, pois, vinculado a uma teoria da 

justiça social. Não é possível conceber que todos têm igual direito à participação nos 

processos decisórios que afetam suas vidas e, ao mesmo tempo, aceitar as enormes 

desigualdades sociais que, na prática, inviabilizam tal participação.  Portanto,  

if you take seriously that all human beings share a common universe, that 

all human beings have equal dignity and value and that all human beings 

have a right to an active agency, then we must be alarmed by any form of 

political and economic system that systematically denies or threatens the 

basis of their agency494 (HELD, 2001, p. 7). 

                                                 
493 Faria (2009, p. 307 – 308) descreve a democracia cosmopolita como, um projeto que, partindo da 
experiência acumulada em matéria de codificação da política internacional e da constitucionalização do 
direito internacional, enfatiza o potencial de democratização contínua nos processos de política global e 
aponta oportunidades de uma ‘política interna mundial’ propiciada por uma globalização unitária. Indica-se 
que, num contexto de crescente interconexão entre as grandes regiões mundiais e de proliferação de atores de 
política internacional, as coletividades autodeterminadas e o modelo westfaliano de regulação internacional 
tendem a ser substituídos por uma concepção cosmopolita de democracia, por uma ‘república federal 
mundial’. E, para convertê-la em realidade, seria necessário reformar a ONU, hoje um organismo interestatal 
com autoridade questionada por causa da distribuição assimétrica de poder, capacitando-a para atuar como 
um sistema efetivamente articulador e regulador no âmbito de uma sociedade mundial com grandes desníveis 
sociais e culturais. Uma democracia cosmopolita assim concebida, legitimada por parlamentos regionais e 
referendos transnacionais, teria autoridade para estabelecer uma responsabilidade pública em caráter global, 
reestruturando os mercados e enquadrando os capitais financeiros por meio de políticas homogêneas e 
unificadas. Forjado com base na crença da força pacificadora do livre comércio mundial e justificada por 
conceitos liberais, federalistas e pluralistas, o projeto cosmopolita sustenta que, se pretendemos exigir 
responsabilidade de muitas formas de poder contemporâneo e se queremos que uma série de complexos 
problemas que nos afetam – local, nacional, regional e globalmente – sejam regulados democraticamente, 
todos teremos de aprender a participar de diversas comunidades políticas”. Observa-se que essa descrição 
não coincide em todos os seus aspectos com o modelo de democracia cosmopolita de David Held, Anthony 
MacGrew e Daniele Archibugi.  
494 Held (2003, p. 515 – 521) apresenta sete princípios cosmopolitas: (1) “equal worth and dignity”; (2) 
“active agency”; (3) “personal responsibility and accountability”; (4) “consent”; (5) “reflexive deliberation 
and collective decision-making through voting procedures”; (6) “inclusiveness and substiarity”; (7) 
“avoidance of serious harm and amelioration of urgent need”. O primeiro princípio “recognizes that everyone 
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A compreensão do projeto de democracia cosmopolita não pode, portanto, ficar 

restrita ao aspecto político-institucional495, exigindo o entendimento sobre quatro vertentes 

articuladas de cosmopolitanismo: cosmopolitanismo legal, político, econômico e 

cultural496. O “cosmopolitanismo legal” tem como objetivo o estabelecimento de uma 

ordem jurídica global em que todas as pessoas sejam respeitadas igualmente, com essa 

condição garantida por normas de direito cosmopolita que submetam os poderes políticos, 

sociais e econômicos, bem como a formação de uma rede global de sistemas legais, e 

também a submissão de todos à jurisdição da Corte Internacional de Justiça, ou, talvez, a 

criação de uma nova corte internacional de direitos humanos497. O “cosmopolitanismo 

político” exige uma adequada governança global e regional, mediante a criação de 

organizações políticas que permitam o estabelecimento de uma rede de regulação e 

mecanismos para assegurar que as regras sejam cumpridas. O “cosmopolitanismo 

econômico” requer a reforma e a regulação dos meios de manifestação de poder 

econômico que prejudicam as possibilidades de igual participação e atividade humana, e 

que inviabilizam condições satisfatórias de competição e cooperação econômica, bem 

como a criação de um sistema de transferência de recursos que permita criar condições 

para a compensação ou minimização de sofrimentos decorrentes das condições 

econômicas, inclusive mediante novas formas de tributação regional e global. Por fim, o 

“cosmopolitanismo cultural” se refere à promoção da convivência harmoniosa de 

                                                                                                                                                    
has an equal moral status in the world”. O segundo indica que as atividades humanas não podem ser 
compreendidas como fruto da força ou de fatos naturais, mas como uma habilidade de moldar a comunidade 
humana. O terceiro princípio aponta para o fato de que as pessoas fazem escolhas diferentes em termos 
culturais, sociais etc., as quais devem ser respeitadas, mas isso não legitima estruturas sociais desiguais que 
impedem total ou parcialmente muitos sujeitos de exercerem sua capacidade de escolher. O quarto princípio 
representa a exigência de que as diferenças, conexões e a interdependência entre os sujeitos sejam negociadas 
em um processo que não seja coercitivo, mas caracterizado pelo diálogo na busca de consensos. O quinto 
princípio indica a necessidade de que as decisões públicas sejam tomadas após discussões, debates, 
deliberações, recorrendo-se, ao final ao processo de votação e à regra da maioria. O sexto princípio 
representa a ideia de que a relação entre os que tomam e os que suportam as decisões não coincidem 
necessariamente e de forma simétrica ou congruente com seus territórios, indicando a necessidade tanto de 
centralização como de descentralização do poder político: sempre que possível, a tomada de decisões deve 
ser descentralizada, a fim de ampliar ao máximo as possibilidades de participação de cada indivíduo, porém, 
as decisões devem ser centralizadas apenas em condições em que isso for necessário para evitar a exclusão de 
pessoas que possam ser significativamente afetadas por tais decisões políticas. O sétimo princípio indica a 
necessidade de se tratar como prioritários os casos mais vitais e urgentes. 
495 O desenvolvimento desta pesquisa tem como foco as questões político institucionais, mas não pode deixar 
de considerar os outros elementos necessários para a compreensão do projeto cosmopolita.  
496 Held (2007, p. 317 – 318) pondera que, desde 1945, as discussões acerca das ideias cosmopolitas foram 
centradas nas questões políticas, sobretudo com relação ao problema do abuso do poder político. Porém, na 
atualidade, o projeto e as práticas cosmopolitas precisam passar a englobar as questões econômicas, 
sobretudo a desigualdade, como centrais. Além disso, a teoria cosmopolita precisa ser conectada com a 
construção de instituições cosmopolitas.  
497 Held (2003, p. 521) afirma que o direito cosmopolita exige a subordinação das autoridades regionais, 
nacionais ou locais a seus princípios. 
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diferentes tradições nacionais, comunidades e estilos de vida alternativos (HELD, 2003, p. 

522 – 525). 

Conclui-se, pois, que o modelo de democracia cosmopolita apresentado por 

David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi tem como pressuposto o diagnóstico 

segundo o qual, em virtude do fenômeno da globalização, ocorreu uma erosão da 

autonomia do Estado-nação, e estamos vivendo um contexto de déficit democrático e 

regulatório nos âmbitos da governança global e nacional. Para enfrentar esse problema, os 

autores propõem um projeto democrático que tem como objetivo a formulação de 

alternativas que permitam o desenvolvimento da democracia através dos Estados, das 

regiões e das redes globais, de maneira que sejam garantidas condições reais para a 

participação dos indivíduos nos processos decisórios que lhes afetem, conservando-se os 

papeis que os Estados ainda podem desempenhar, mas se desenvolvendo novas instituições 

democráticas nos âmbitos global e regional. Não se trata de uma teoria politicamente 

neutra, pois pretende beneficiar os excluídos dos processos decisórios globais, estando 

vinculada a uma teoria da justiça social e devendo ser estudada a partir das diferentes 

vertentes articuladas de cosmopolitanismo. 

 

3.1.2. Democracia Cosmopolita e Cidadania Cosmopolita 

 

A formulação de alternativas que permitam o desenvolvimento da democracia 

através dos Estados, das regiões e das redes globais, a partir da constatação de um déficit 

regulatório e democrático na governança global e nacional, tem como fundamento uma 

nova concepção de cidadania. Se a democracia representativa de base territorial se baseia 

na cidadania nacional, a democracia cosmopolita exige uma cidadania cosmopolita. 

Held (2007, p. 262 – 264) explica que a cidadania não está vinculada 

exclusivamente ao pertencimento a uma comunidade territorial, podendo fundar-se em 

critérios diferentes, como regras gerais e princípios democráticos e de direitos humanos, os 

quais conferem a todas as pessoas iguais direitos de liberdade e oportunidades de 

participação em todas as instâncias em que são tomadas decisões que afetam suas 

necessidades vitais e seus interesses, independentemente de sua nacionalidade498. 

                                                 
498 Nesse sentido, Marchetti (2010, p. 105) afirma que “the democrat would not accept as valid that decisions 
taken by a limited group could significantly affect the life prospects of those outside the group without the 
latter having the legal opportunity to contest the outcomes. Since the non-members suffer from the 
consequences of actions that have a public effect, then, a democrat would reason, they should be politically 
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Inclusive, a vinculação da cidadania ao território do Estado nacional é uma contingência 

histórica, e não uma determinação lógica, de maneira que é possível articular a cidadania 

de outras formas, por exemplo, em torno da comunidade internacional, da humanidade em 

si, e não apenas da nacionalidade499. Portanto, o cosmopolitanismo tem como fundamento 

a compreensão de que todo ser humano é igual (e merece o mesmo tratamento político), de 

maneira que seus interesses devem ser igualmente considerados, independentemente do 

local em que viva ou em que tenha nascido500.  

Consequentemente, a cidadania deverá ser desempenhada ativamente tanto em 

nível nacional como global501 por meio de diferentes instrumentos a serem analisados, 

inclusive com a criação de novos níveis de representação política (ARCHIBUGI, 2002, p. 

31).  

Observa-se, todavia, que a cidadania cosmopolita não deve depender da 

cidadania nacional, ou seja, a possibilidade de os cidadãos terem voz sobre os assuntos 

globais não deve requerer a autorização ou a mediação dos Estados nacionais. Para tanto, 

devem ser criados instrumentos de representação política que ultrapassem as fronteiras 

nacionais e sejam independentes dos respectivos governos, por meio do reconhecimento de 

direitos globais de cidadania. Isso implica a formação de um conjunto de instituições 

paralelas aos Estados e a limitação da soberania estatal pelos direitos globais de 

cidadania502. 

                                                                                                                                                    
entitled to voice their concern and vote for a law to protect the environment and preserve their quality of 
life”. Cf. Marchetti, 2010, p. 108.  
499 Como observa Evangelista (2006, p. 66), essa proposta não é somente “descritiva da realidade, mas 
também prescritiva, normativa”. 
500 No mesmo sentido, Reis (2006, p. 21 – 22) afirma que “em um mundo onde os Estados não são mais a 
única fonte de regulação política, não basta ser cidadão de um Estado, é preciso também ser cidadão do 
mundo; ou seja, é necessário que existam canais de participação que permitam aos indivíduos intervirem nos 
processos decisórios que se realizam nos planos supra ou transnacional”. Sobre o assunto, cf. também 
Vigevani, 1997, p. 295.  
501 Dowbor (2001, p. 24) pondera que não faz sentido falar em cidadania local ou mundial, pois ela “tem hoje 
de se exercer em diversos níveis de espaços articulados. Transferir a cidadania para níveis cada vez mais 
amplos, e cada vez mais distantes do cidadão, é transferir o poder significativo para mega-estruturas 
multinacionais, enquanto se dilui a cidadania no anonimato. Em nome do individualismo, liquida-se o espaço 
de expressão social do indivíduos”. Além disso, Dowbor (2001, p. 26) destaca que a “rearticulação dos 
espaços locais com os diversos espaços que compõem hoje nossa sociedade complexa” depende de “uma 
redefinição da cidadania, e em particular por uma redefinição das instituições para que os espaços 
participativos coincidam com as instâncias de decisões significativas. As hierarquias tradicionais dos espaços 
já são insuficientes, ou inadequadas. Precisamos de muito mais democracia, de uma visão mais horizontal e 
interconectada da estrutura social”.  
502 Cf. Archibugi, 1995, p. 134 – 135, 2000, p. 144. Hertz (1999, p. 276) explica que “a concepção 
cosmopolita de humanidade realiza-se na medida em que os direitos de indivíduos e grupos são objeto de 
intervenção da comunidade internacional. Os indivíduos adquirem sua cidadania transnacional quando se 
tornam objeto de normas internacionais e obtêm acesso às instâncias jurídicas internacionais”.  
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Além de seu fundamento éticojurídico, o reconhecimento de que existe uma 

cidadania mundial, encontra seu substrato fático na atuação de “movimentos sociais, 

ONGs, grupos de defesa de direitos (advocacy), que se organizam em redes que 

atravessam fronteiras”503, os quais, para parte dos autores cosmopolitas504, formariam uma 

“sociedade civil global”505. Nesse sentido, a cidadania mundial não seria “apenas uma 

questão teórica, mas um processo em curso”, pois a constatação de que a sociedade civil 

global seria um dado empírico estaria respaldada, sobretudo, pela “emergência de um 

ativismo transnacional em torno de temas de interesse global, em particular em áreas como 

a preservação do meio ambiente e a proteção dos direitos humanos”506 (REIS, 2006, p. 22 

– 23).  

De acordo com Archibugi (2000, p. 146), esses novos atores demandam 

mecanismos institucionais adequados para se assegurar a adequada participação de todos 

os cidadãos do mundo nas decisões globais, e suprir o déficit democrático decorrente da 

                                                 
503 Cf. Castells, 2005, p. 112 – 114. Além das diferentes organizações e movimentos, Carvalho (2006, p. 45) 
inclui entre os membros da sociedade civil global os indivíduos que, não sendo identificados com interesses 
privados ou estatais, desenvolvam ações e interajam no âmbito internacional, por exemplo, na formação da 
opinião pública. Para uma caracterização das ONGs internacionais, cf. Castells, 2005, p. 115 – 116.  
504 Como se verá posteriormente, Archibugi considera a ideia de uma “sociedade civil global exagerada”.  
505 Castells (2005, p. 112) explica que a emergência da sociedade civil global tem como fatores determinantes 
a “crise de legitimidade e a dificuldade cada vez maior que o sistema político encontra em gerir os problemas 
do mundo em escala global”. Além disso, segundo Carvalho (2006, p. 37 – 38), dentre as causas centrais do 
aparecimento do conceito de sociedade civil global, destacam-se: (1) o fortalecimento do discurso sobre os 
“bens comuns internacionais”; (2) o surgimento e o crescimento da atuação das organizações não-
governamentais internacionais; (3) o desenvolvimento tecnológico nos campos das comunicações e da 
informação, que possibilitam a participação e a organização dos diferentes atores sociais em torno de 
temáticas que vão do nível local ao global, inclusive pressionando Governos e instituições internacionais; e 
(4) o fim da Guerra Fria que, ao permitir a derrubada de “limitações político-ideológicas” abriram a 
possibilidade de “se comunicar com cidadãos e grupos de outros países e de se dirigir demandas às 
organizações internacionais ou mesmo a um Estado estrangeiro”. Sobre a composição da sociedade civil, cf. 
Falk, 1995, p. 163 – 164. O autor (1995, p. 165), grande entusiasta da ideia de sociedade civil global, chega a 
afirmar que o desenvolvimento do “direito da humanidade” deve ocorrer por meio da atuação da sociedade 
civil, tanto pelo do estabelecimento de novas formas de produção normativa, como de aplicação do direito, 
pois os Estados não são os atores apropriados para desempenhar tal tarefa. Sobre essa questão, cf. também 
Falk, 1995, p. 170 – 171. Falk (1995, p. 176) defende o mesmo protagonismo da sociedade civil global com 
relação ao controle do mercado global. Cf. Evangelista, 2006, p. 56 – 57. Registra-se que diversos outros 
autores desenvolveram pesquisas sobre o tema da sociedade civil global, alguns dos quais trilham caminhos 
próximos aos apresentados por David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi, como Richard Falk e 
Mary Kaldor. Outros seguem linhas diferentes, como Alejandro Colas, que adota uma perspectiva de 
inspiração marxista, e Robert Cox, que segue uma linha “neogramsciana” (EVANGELISTA, 2006). 
506 Carvalho (2006, p. 36) explica que “em um flagrante paralelo com a estrutura política liberal, o espaço 
público internacional também trabalha com a acepção de uma base social a lhe dar sustentação (mesmo que 
autônoma a ele) e pretensamente racionalizar o poder. Esta racionalidade aliada à promessa de acesso 
decisório inerente à sociedade civil reforça a tese de um ilustrado público internacional a servir de ethos do 
projeto democrático universal. Segundo os ditames cosmopolitas, aí se constituiria o nódulo de legitimidade 
do institucionalismo global, capaz de promover um ‘sentido de obrigação civil’ – o sentimento de sujeição à 
decisão coletiva, algo extremamente valioso para uma leitura diferenciada em tempos de resgate do tema da 
segurança internacional – e conseqüentemente aumentar a eficácia da atuação dos seus organismos.  
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atual ausência de representação junto às instâncias decisórias globais de tais interesses 

transnacionais organizados507.   

Isso implica uma compreensão da participação democrática que não fica 

limitada ao âmbito estatal, ao voto e à eleição de representantes por meio de partidos 

políticos para a tomada do controle do poder estatal, bem como abre a possibilidade de 

criação de novos foros de participação e novas formas de agregação de interesses508. 

Observa-se, assim, que o projeto de democracia cosmopolita analisado tem 

como fundamento a ideia de cidadania cosmopolita, a qual não está vinculada 

exclusivamente ao pertencimento a uma comunidade territorial, mas sim à compreensão de 

que todo ser humano é igual (e merece o mesmo tratamento político), de maneira que seus 

interesses devem ser igualmente considerados e têm direito à participação em todas as 

instâncias em que são tomadas decisões que afetam suas necessidades vitais e seus 

interesses, independentemente de sua nacionalidade. E mais: a atribuição da cidadania 

cosmopolita não depende dos Estados nacionais, sendo assegurada diretamente por direitos 

globais de cidadania. A cidadania cosmopolita, além desse fundamento ético-jurídico, tem 

como substrato fático a atuação de diferentes movimentos sociais transnacionais, os quais, 

para parte dos autores cosmopolitas, formariam uma “sociedade civil global”. 

 

3.1.3. Democracia Cosmopolita e Governança Global 

 

Como já destacamos anteriormente, o projeto de democracia cosmopolita 

desenvolvido por David Held, Daniele Archibugi e Anthony McGrew não propõe a criação 

de um Estado ou governo global, mas sim de um sistema de governança global 

democrática em múltiplos níveis509.    

                                                 
507 Isso confere às organizações não-governamentais internacionais, que representam a sociedade civil global, 
como ressalta Carvalho (2006, p. 40 – 41), “papéis na participação do processo formal de construção dos 
dispositivos jurídicos internacionais, na própria constituição social destas normas e sua respectiva discussão 
na agenda internacional, na fiscalização dos organismos internacionais e no processo de implementação das 
disposições acordadas neste âmbito por meio da participação direta em atividades vitais para a governança 
internacional. Assim, a promessa da participação no processo decisório global ou a crença em um contra-
freio com o qual se possa contar e integrar na eventualidade de o maquinário de organizações transnacionais 
agir com carência de transparência e legitimidade detém a missão de sensibilizar os agentes internacionais 
normalmente relegados a segundo plano e garantir a sustentação (ao menos ideológica) do projeto 
cosmopolita”.  
508 Cf. Carvalho, 2006, p. 39, Floh, 2007, p. 264.  
509 De acordo com Archibugi (2004, p. 446), “the best way to conceptualize cosmopolitan democracy is to 
view it in terms of its different levels of governance. These levels are not bound so much to a hierarchical 
relationship, as much as to a set of functional relations”. Cf. Hayden, 2004, p. 91.  
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Isso porque o referido projeto cosmopolita parte do diagnóstico de que vivemos 

em um contexto caracterizado pela existência de diferentes centros de poder e de 

autoridade globalmente interconectados, os quais precisam ser democratizados. Ora, em 

um cenário político como esse, as possibilidades de realização da democracia estão, 

necessariamente, relacionadas com a ampliação das redes de Estados e outras organizações 

democráticas, mediante a constituição de um sistema adaptável a diferentes realidades e 

que garanta os direitos inerentes à democracia nas manifestações intergovernamentais e 

transnacionais de poder510 (HELD, 1995, p. 106).  

Assim sendo, em primeiro lugar, a democracia cosmopolita requer tanto a 

existência de democracia nas comunidades particulares, como que a relação entre as 

comunidades seja democrática511 (HELD, 1995, p. 112).    

Em segundo lugar, a democracia cosmopolita deve se estruturar por meio de 

diferentes níveis de governo e decisão política, conforme o problema a ser enfrentado, dos 

locais aos globais512. Há questões que podem ser mais bem solucionadas no âmbito local, 

como aquelas relacionadas ao dia a dia das pessoas: trânsito, segurança dos espaços 

públicos etc.513. Outras devem ser enfrentadas no âmbito nacional, como aquelas que 

afetam toda a coletividade de um Estado, mas que não extrapolam suas fronteiras. Devem 

ser atribuídas ao âmbito regional de governança as decisões que requerem mediação 

transnacional em virtude de sua conexão com diferentes decisões nacionais, ou porque os 

Estados individualmente não têm condições de encaminhá-las514. Consequentemente, 

caberão à esfera global somente aquelas questões que não possam ser resolvidas nas 

esferas local, nacional ou regional, em virtude de seu nível de interconexão mundial – por 

                                                 
510 Cf. Evangelista, 2006, p. 84.  
511 Nesse sentido, Archibugi (1995, p. 155 – 156) afirma que a democracia cosmopolita é uma proposta de 
democratização das relações entre os Estados.  
512 Nesse sentido, Held e McGrew (2001, p. 87) comentam que “embora a intensificação das relações 
políticas regionais e globais tenha diminuído o poder dos governos nacionais, é cada vez mais reconhecido 
que a manutenção e a promoção do bem público requerem uma ação multilateral coordenada, por exemplo, 
para impedir a recessão global e promover o crescimento sustentável, para proteger os direitos humanos e 
interceder quando eles forem claramente violados, ou para agir de maneira a evitar catástrofes ambientais, 
como a redução da camada de ozônio ou o aquecimento global. Está ocorrendo uma transição do governo 
para uma gestão global em níveis múltiplos. Por conseguinte, a lógica institucional do bem político está 
sendo reconfigurada”.  
513 Archibugi (2004, p. 446) acrescenta que a governança de nível local compreende tanto a democracia local 
propriamente, como a formação de redes de instituições, movimentos e instituições democráticas de 
diferentes localidades que compartilham dos mesmos interesses, inclusive pertencentes a Estados diferentes. 
514 A propósito, Archibugi (2004, p. 449) destaca que “in many cases the regional level might emerge as the 
most appropriate level of governance”, tendo como exemplo mais importante a União Europeia. Estruturas 
semelhantes, guardadas as devidas proporções, poderiam ser replicadas em outros continentes.  
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exemplo, os problemas ambientais e a regulação econômica internacional515. Portanto, a 

viabilidade desse modelo de democracia depende de uma adequada divisão de poderes e 

competências em diferentes níveis, os quais devem estar adequadamente interconectados516 

(HELD, 1995, p. 113 – 114).  

Com isso, objetiva-se assegurar que todos aqueles que sejam potencialmente 

afetados de forma significativa por quaisquer decisões possam, direta ou indiretamente 

(por meio de representação política), participar dos processos decisórios da maneira mais 

intensa possível. Evidentemente, a participação tende a ser mais efetiva nas instâncias 

decisórias menores e mais próximas, bem como em relação aos problemas que afetam mais 

diretamente os sujeitos e que lhes são mais próximos. Desta maneira, a democracia 

cosmopolita é orientada pelos princípios da subsidiariedade517 e da inclusão: a 

descentralização das decisões ocorre com o objetivo de criação de diversos níveis de 

fóruns democráticos, o que permite a ampliação dos participantes e maior intensidade de 

participação; a  centralização deve ocorrer somente se for necessária para evitar a exclusão 

de pessoas significativamente afetadas pelas decisões (HELD, 2007, p. 250 – 251).     

De maneira semelhante, Archibugi (1995, p. 157 – 158) pondera que “what the 

cosmopolitan democracy model proposes is, in the end, simply the creation of the 

appropriate institutions where citizens of the planet may discuss the problems and take the 

decision that shape their destiny”. Isso não implica, necessariamente, uma transferência 

                                                 
515 No mesmo sentido, Archibugi (2000, p. 144 – 146) afirma que, como uma forma de governança global, a 
democracia precisa ser realizada de forma interconectada no interior dos Estados, entre os Estados e no nível 
global. No interior dos Estados, deve ser estimulada a ampliação da participação popular. Entre os Estados, 
as redes intergovernamentais já existentes, como a Organização das Nações Unidas, precisam ser 
democratizadas. No âmbito global, novas instituições precisam ser paralelamente desenvolvidas “in order to 
involve the word’s citizens in decision-making in areas such as these, irrespective of the political role they 
are allowed to play within their own states”. Para uma análise detalhada das cinco dimensões da governança 
cosmopolita (local, estatal, interestatal, regional e global), cf. Archibugi, 2004, p. 446 – 453. Cf. também 
Held, 2007, p. 258, Resende, 1997, p. 35.  
516 A propósito, Held (2007, p. 259) explica que “a cosmopolitan polity would need to establish an 
overarching network of democratic public forums, covering cities, nation-states, regions and the wider 
transnational order. It would need to create an effective and accountable political, administrative and 
regulative capacity at global and regional levels to complement those at national and local levels”. Cf. Held e 
MacGrew, 2001, p. 89. 
517 Kaldor (1995, p. 89 – 90) explica que “the principle of subsidiarity as it is known in EC jargon, means that 
as many decisions as possible are taken by the smallest political unity. This is essential for genuine 
democratic involvement. Second, these horizontal institutions have to be open and accountable to public 
opinion. How this is to be done has to be discussed and experimented with. There have to be formal rules for 
accountability – say, direct elections to an international parliament or an assembly of local territorial units. 
However, as is evident in the EC case, turn-out in elections is often low and these institutions seem remote 
from everyday concerns. More importantly, the process of governance has to change. Unlike centralizing 
nation-states, these new institutions have to have conditions (by means of funding, legal arrangements, even 
military protection) through which local institutions, both governmental and non-governmental, can solve 
problems. In other words, democracy would be about redistribution of power and participation – an informal 
process underpinned by formal rules”.  
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substancial de poder dos Estados para novas instituições, o que não parece ser nem viável 

nem desejável, mas sim enfrentar o desafio de reduzir o papel da força na política e 

aumentar a influência dos procedimentos, tudo isso sem a pretensão de resolver todos os 

problemas do mundo, mas apenas de se criar mais uma forma de enfrentá-los. 

 

3.2. Propostas Institucionais Cosmopolitas  
 

Neste tópico, apresentaremos os arranjos institucionais propostos pelos teóricos 

da democracia cosmopolita que analisamos, por meio dos quais pretendem concretizar sua 

concepção de democracia.  

No âmbito dos Estados nacionais, algumas mudanças institucionais podem 

favorecer o desenvolvimento da democracia cosmopolita, como a ampliação dos direitos 

dos imigrantes, reduzindo-se as diferenças existentes entre cidadãos naturais e estrangeiros 

em termos de direitos à participação política. Além disso, seriam importantes mudanças 

nas prioridades da política externa, sobretudo dos países mais poderosos do Ocidente, que 

poderiam passar a apoiar partidos políticos e militantes que lutam pela democracia em 

Estados autoritários, ao invés de tentar exportar a democracia se valendo de meios 

coercitivos, o que não tem sido eficiente518 (ARCHIBUGI, 2005, p. 5 – 6).  

Já no âmbito global, o ponto de partida apresentado tanto por Held como por 

Archibugi e McGrew para a concretização de seu modelo, é sistema da Organização das 

Nações Unidas519. Todavia, é necessário que a Carta da ONU520 seja cumprida e suas 

previsões concretizadas, pois, embora todos os Estados sejam formalmente iguais521, na 

prática, há uma enorme desigualdade de poder e recursos no sistema internacional, o que se 

manifesta tanto no campo militar como no da política econômica. Para tanto, a ONU 

precisa ser reformada para que se construa uma governança global mais democrática.522 

                                                 
518 A propósito, Barreñada e Kaush (2005, p. 15) ressaltam que “the credibility of a country’s efforts to 
promote democracy, human rights and the rule of law throughout the world depends on the integrity and 
coherence that a nation demonstrates itself in the application of the corresponding values”. 
519 Para uma análise sobre as propostas de democratização da ONU, cf. Herz, 99. Além da importância da 
ONU, Giddens (2007, p. 89) indica o exemplo pioneiro da União Europeia, que não é, como aquela, uma 
organização internacional (uma organização de nações), mas sim uma organização transnacional, cujo 
ingresso de membros exige abdicação de parte da soberania de cada um deles.  
520 Carvalho (2006, p. 28) comenta que “apontada como um dos aríetes do processo de constitucionalização 
no plano internacional já que detém tanto normas primárias quanto secundárias, a Carta da ONU também é 
identificada como a corporificação do contrato social de dimensão global, pois soergue a disciplina sobre a 
utilização do recurso à força”.  
521 Cf. Organização das Nações Unidas. Carta da Organização das Nações Unidas, art. 1º, 2, art. 2º, 1.  
522 Cf. Held, 1995, p. 106 – 108, Archibugi, 1995, p. 122. Em outro artigo, Held (2007, p. 259) ressalta que 
“the possibility of a cosmopolitan polity must be linked to an expanding framework of states and agencies 
bound by the rule of law, democratic principles and human rights. How should this be understood from 
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Até porque, como asseveram Held e McGrew (2007, p. 13 – 14), as instituições de 

governança global foram eficientes na promoção da globalização econômica, mas não o 

são no desempenho de suas funções redistributivas e promocionais, ou seja, são capazes de 

promover o mercado, mas não de corrigi-lo523. 

Em segundo lugar, a garantia da efetiva participação democrática de todos os 

cidadãos do mundo é condicionada pelo estabelecimento de um consistente conjunto de 

direitos civis, políticos, sociais e econômicos, a fim de modelar e formatar o processo de 

decisão democrática524 (HELD, 1995, p. 108). 

Em terceiro lugar, Held e Archibugi observam a necessidade de formação de 

uma assembleia legítima de todos os Estados e agências democráticas, reformando-se a 

Assembleia Geral da ONU ou criando-se uma estrutura paralela e complementar525.  

Essa segunda Assembleia Geral deverá representar os povos, 

independentemente de seus governos, de maneira que a representação dos cidadãos no 

plano internacional deixaria de ser prerrogativa exclusiva dos governos, e os cidadãos 

passariam a ter uma voz própria526, complementando a ação dos governantes 

(ARCHIBUGI, 1995, p. 137 – 138).  

                                                                                                                                                    
institutional point of view? Initially, the possibility of a cosmopolitan polity could be enhanced if the UN 
system actually lived up to its charter. Among other things, this would mean pursuing measures to implement 
key elements of the right to use force”. Sobre as propostas de reforma da ONU, cf. também Barreñada e 
Kaush, 2005, p. 12 – 13.  Em sua proposta de reforma da ONU e de outras organizações internacionais, Falk 
(1995, p. 177) defende a ampliação da participação da sociedade civil global em seus diferentes foros 
decisórios, inclusive no Conselho de Segurança.  
523 A propósito, Habermas (2001, p. 133 – 134) pondera que o estabelecimento de regulamentações 
internacionais efetivas e capazes de promover a redistribuição de recursos poderia ocorrer no âmbito da 
União Europeia, mas não em termos globais, pois “faltam uma capacidade de ação política de um governo 
mundial como também uma base de legitimação correspondente”. Isto porque “a ONU é uma comunidade 
flexível de Estados”, mas “falta a ela a qualidade de uma comunidade de cosmopolitas que – com base na 
formação de opinião e da vontade – legitimam e impõem as decisões políticas com consequências sensíveis”. 
524 Ferrajoli (2006, p. 454 – 455) defende que, diante da irreversibilidade do processo de globalização, da 
crise do Estado nacional e do constitucionalismo estatal, a única possibilidade de se submeter as “novas 
formas de absolutismo do mercado e da política” a alguma forma de controle jurídico-democrático é a 
construção de um “constitucionalismo sem Estado”, fundado em uma “nova Carta de direitos”, que terá como 
ponto de partida o que já está estabelecido na Carta da Organização das Nações Unidas. O autor entende que 
se trata de um projeto que “representa a perspectiva a longo prazo certamente mais difícil e improvável”, 
considerando-se o atual contexto caracterizado pelo enfraquecimento da ONU e pelo uso da força pelos 
países ricos contra os países mais pobres. Todavia, não existe outro caminho a seguir que não o trabalho por 
sua concretização, pois, em caso contrário, o futuro será de “guerras, de violências e de crescimento 
exponencial da pobreza, da fome e da criminalidade, que deixaria as nossas democracias não só destituídas 
de legitimação, mas também ameaçadas”. No mesmo sentido, Bastos e Tavares (2000, p. 35 – 43, 50) 
apresentam a proposta de uma “Constituição mundial comum”, a partir da organização de uma “federação de 
Estados e não de meros organismos internacionais”. Consequentemente, a Constituição Federal nacional 
deixaria de “ocupar o ápice do sistema jurídico”. Antes, porém, como passo intermediário, deveriam ser 
criadas Constituições comunitárias.  
525 Cf. Held, 1995, p. 108, 2006, p. 305 – 309, 2007, p. 259 – 262, Archibugi, 1995, p. 137 – 138. 
526 Sobre o assunto, cf. também Hertz, 1999, p. 281 – 282. O autor argumenta que “a despeito da ficção da 
personalidade do Estado, a vontade dos indivíduos não está expressa na aplicação do princípio da maioria em 
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Diversas razões justificam a criação dessa segunda Assembleia Geral, como as 

seguintes: (1) o atual sistema em que cada Estado tem direito a um voto é pouco 

democrático, pois cria uma desproporção de representação entre as pessoas dos países 

menos e mais populosos, bem como em relação à participação de cada um dos Estados na 

economia mundial, de maneira que uma revisão dessa situação é condição prévia para 

ampliar os poderes da ONU527; (2) a representação dos Estados na ONU é determinada 

principalmente pelo controle de fato de seu poder, e não pela legitimidade do governo, de 

maneira que pode não representar todos os cidadãos (assim, se um Estado se recusar a 

nomear os representantes do povo eleitos conforme normas democráticas, a própria 

Assembleia poderia reconhecer a autoridade para representação de forças políticas que 

demonstrarem representar o povo); (3) mesmo nos Estados democráticos existem 

diferenças significativas entre as opiniões dos governantes e as que poderão ser expressas 

pelos representantes dos indivíduos, pois a Assembleia dos Povos também apresentará 

representação das minorias e da oposição528 (ARCHIBUGI, 1995, p. 138 – 141); (4) não 

                                                                                                                                                    
um processo decisório em que os atores são Estados. Mesmo no caso dos sistemas políticos domésticos, as 
críticas a essa lógica são conhecidas, não sendo respeitados os direitos das minorias”. Dessa maneira, é 
preciso verificar qual “é o lugar do indivíduo, enquanto possível cidadão de uma nova comunidade política. 
Na medida em que são diretamente afetados por políticas de caráter transnacional, os indivíduos deveriam, de 
acordo com a teoria democrática, ter influência mais direta sobre o processo de elaboração dessas políticas”.  
527 Cf. Kahler, 2007, p. 33. Kahler (2007, p. 12 – 13) explica que, de fato, o princípio “um Estado, um voto”, 
que rege as decisões de muitas organizações internacionais, está sujeito a questionamentos em termos de 
legitimidade democrática, pois supervaloriza os cidadãos dos pequenos Estados, de maneira que se faz 
necessária uma representação mais equitativa dos cidadãos das diferentes partes do mundo para legitimar tais 
organizações. Todavia, também existe a demanda por representatividade das organizações não 
governamentais junto aos organismos multilaterais de governança econômica. Höffe (2005, p. 366 – 368) 
também entende que a regra decisória segundo a qual, na esfera internacional, cada Estado tem um voto não 
se revela adequada em virtude do fato de que há grande diferença populacional entre os Estados. Porém, o 
autor aponta que não seria conveniente a determinação dos votos na proporção direta das populações dos 
Estados, pois, se isso acontecesse um pequeno grupo de Estados mais populosos obteria “uma maioria quase 
absoluta”.  Assim sendo, o mais adequado seria uma solução intermediária, ou seja: o estabelecimento de um 
escalonamento de votos. Existe, ainda, a dificuldade da proporção da representação, visto que, ou se correria 
o risco de se formar um Parlamento muito numeroso e, consequentemente, operacionalmente inviável, ou 
então, um Parlamento com número de representantes operacionalmente adequado, mas em que cada de seus 
membros representaria uma parcela da população muito numerosa, o que reduziria a efetividade da 
representação. O autor afirma que, embora sejam limites importantes, podem ser enfrentados por meio do 
trabalho de comissões e de outras formas de representação interna aos Parlamentos, bem como em virtude do 
caráter subsidiário das atividades do Parlamento Mundial. 
528 De maneira semelhante, Höffe (2005, p. 364 – 365) propõe a formação de um Parlamento Mundial 
composto por duas Câmaras: “uma representação dos Estados – o Conselho Mundial – e uma de 
representação dos cidadãos, a Assembléia Mundial”. Surge, todavia, a questão de como deveriam ser eleitos 
os parlamentares. O autor responde que “para que todos os seus cidadãos, e não apenas os seus governos, 
sejam representados, e para que a oposição, ainda por cima, não seja ignorada, torna-se evidente a eleição 
direta. Em todo caso, há o perigo, já conhecido por meio do modelo aplicado nos Estados Unidos, de se 
determinar a Câmara Alta mais pelos interesses dos partidos políticos do que pelos interesses dos Estados e 
de, em decorrência deste fato, o federalismo ser minado pelo Estado de partidos”. Discute-se, ainda, se o 
mandato dos parlamentares deveria ser livre ou subordinado e imperativo. O autor pondera que “é comum 
que os deputados democráticos não sejam subordinados através de instruções. Todavia, se os interesses dos 
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existe nenhuma instância global em que esteja assegurada a efetiva participação dos 

sujeitos e da sociedade civil, nem instrumentos que permitam a prestação de contas e a 

responsabilização de organizações internacionais por suas decisões e por seus atos (HELD, 

1995, p. 106 – 108); (5) por fim,  

only with the construction of dedicated political institutions is it possible to 

test how many of the issues advocated by social movements are supported 

by the majority of the population of the earth. At the same time, the very 

existence of these institutions would raise awareness of the possibility of 

addressing global issues through joint political action (ARCHIBUGI, 2004, 

p. 451).  

Com relação à composição da “Assembleia Parlamentar Mundial”, Archibugi 

(2011, p. 9 – 10) defende que deverá ter como modelo o Parlamento Europeu, e 

proporcionar a participação política nas discussões globais tanto de indivíduos e grupos 

excluídos do sistema atual (como minorias étnicas e políticas, pessoas que vivem em 

Estados sob regime autoritário, imigrantes e refugiados etc.), como também daqueles que 

vivem em democracias consolidadas, que teriam a possibilidade de se engajar em “a new 

level of governance and representations”. Já no que se refere às funções da “Assembleia 

Parlamentar Mundial”, o autor entende que poderá: (1) contribuir para aproximar os povos 

de todo o mundo para deliberaram juntos sobre problemas comuns; (2) em médio prazo, 

apresentar poderes legislativos vinculantes para todos os Estados e habitantes da Terra; (3) 

em um primeiro momento, funcionar como um fórum para reflexão e deliberação para 

formação da opinião pública mundial, desempenhando um importante papel na 

identificação e no confronto de diferentes alternativas políticas para as questões 

mundiais529; (4) oferecer sugestões para a solução de questões que atravessam as 

fronteiras; (5) servir como fórum de deliberação para comunidades políticas compostas por 

indivíduos com interesses comuns que vivem em diferentes Estados e não apresentam uma 

instância adequada em que seus interesses possam ser representados.  Ressalta-se, por fim, 

que  

this Assembly would not necessarily be involved in every aspect of global 

political life, but it could concentrate on the most relevant and pressing 

issues: for exemple, those with high impact on global life (e.g., the 

                                                                                                                                                    
partidos obtiverem prioridade perante os interesses dos Estados, seria aconselhável um determinado tipo de 
mandato imperativo”. Cf. Torelly, 2010, p. 50 – 51, Hertz, 1999, p. 283. 
529 Kaldor (1995, p. 90) destaca que “this notion of a transnational debating forum, designed to widen the 
scope of debates about public affairs, is absolutely necessary if democracy is to be deepened both at an 
international and local level and if we are to move away both from war as war and war as spectacle”.   
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environment) or those with huge political significance (e.g. major 

violations of human rights). 

 A quarta proposta de organização institucional do projeto de democracia 

cosmopolita analisado é a criação de Parlamentos Regionais onde eles não existem, como 

na América Latina530 e na África, e a ampliação do papel dos já existentes, como o 

Parlamento Europeu, a fim de que suas decisões sejam reconhecidas originariamente como 

fontes independentes do direito531 (HELD, 1995, p. 108).  

Ainda no campo legislativo, Held (1995, p. 108) defende a realização de 

referendos nacionais, regionais e globais, a respeito de questões que envolvam interesses 

comuns relevantes e controvertidos, e sobre a organização de autoridades regionais, a 

serem formadas de acordo com as peculiaridades de interesses e problemas de cada 

região532. 

Já no âmbito Judiciário, Archibugi (2011, p. 7) entende que “the rule of law and 

its enforcement is an essential component of any democratic system”. Todavia, o autor 

avalia que organizações internacionais, inclusive a União Europeia e as Nações Unidas, 

embora apresentem um sofisticado arcabouço normativo e um Poder Judiciário 

embrionário, sua capacidade de impor suas decisões é bastante limitada533. Assim, o 

projeto democracia cosmopolita “supports the development of a more effective global rule 

of law, while remaining skeptical of the enhancement of coercive supranational powers in 

general”. 

Para enfrentar essa limitação, Archibugi (2004, p. 462 – 463) argumenta que “it 

is therefore neccessary to strengthen the rule of law in its legislative aspects as much as in 

its juridical components”: ganhando maior legitimidade democrática, as instituições 

encarregadas de aplicar o direito terão maior poder para impor suas decisões, pois, em caso 

contrário, elas são tratadas como simples retórica moral. Daí a importância das instituições 

legislativas de democracia cosmopolita também para tornar mais efetivas as normas 

internacionais (ou cosmopolitas). 

Mais especificamente, Archibugi (1995, p. 143 – 149) apresenta as seguintes 

propostas para que as instituições judiciárias internacionais, sobretudo a Corte 

                                                 
530 Registra-se a existência do Parlamento do Mercosul, mas tem atribuições limitadas e seus membros não 
são eleitos pelos povos (no caso Brasileiro, são designados pelo Congresso Nacional).  
531 Cf. Held, 2006, p. 305 – 309, 2007, p. 259 – 262.  
532 Cf. Held, 2007, p. 259 – 262. 
533 No mesmo sentido, Barreñada e Kaush (2005, p. 14) observam que, no contexto atual, inclusive 
considerando-se a concepção de soberania ainda dominante, “International Justice must ramain weak. The 
ICC and ICJ do not have the power to summon anyone without the consent of the home state, and their 
judgements often stay without practical consequences”.  
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Internacional de Justiça, se tornem mais efetivas534: (1) tornar a jurisdição da Corte 

obrigatória535; (2) ampliar a jurisdição da Corte para questões envolvendo as relações entre 

os indivíduos e seus governos, o que tem o significado teórico de que as relações entre eles 

também interessam à comunidade internacional; (3) responsabilizar individualmente os 

governantes por crimes de guerra e violações de direitos humanos536. Acrescenta-se que a 

Corte deverá julgar conforme um direito cosmopolita e que não poderá aplicar diretamente 

suas sentenças, as quais poderão ser executadas por quaisquer autoridades legítimas dos 

Estados ou, na hipótese de se absterem, por uma instituição global dotada de poderes 

executivos537. 

Com relação aos órgãos de caráter Executivo, destaca-se o papel do Conselho 

de Segurança da Organização das Nações Unidas, o qual precisa ser reformado, pois não 

apresenta uma estrutura democrática e não respeita o princípio de igualdade da soberania 

dos Estados previsto na Carta da ONU. Para tanto, propõem-se, por exemplo, a abolição do 

direito de veto no Conselho como essencial para a democratização da ordem internacional 

(ARCHIBUGI, 1995, p. 149 – 155). 

Discute-se, também, a questão da responsabilização e da transparência nas 

organizações internacionais538. Como explicam Held e Koenig-Archibugi (2007, p. 1 – 2), 

no sistema atualmente vigente, a responsabilização dos formuladores das políticas globais 

perante os afetados por suas decisões se mostra muito precária, o que pode comprometer 

tanto sua efetividade como sua legitimidade, fazendo-se necessário pensar em alternativas 

                                                 
534 Em outro artigo, Archibugi (2011, p. 7) destaca que “there are at least three aspects of the global judicial 
authority that should be taken into account: the emerging global criminal justice system, the need to reinforce 
legal solutions to interstate controversies and the need to provide adequate transnational administrative rules 
for both the public and business sectors”.  
535 Inclusive, Archibugi (2004, p. 452) defende que “the use of the concept ‘sovereignty’ itself ought to be 
removed. Conflicts concerning the issue of competence arising as a result of the different levels of 
governance, must be solved within the domain of a global constitutionalism, and referred to jurisdictional 
bodies, which in turn must act upon the basis of an explicit constitutional mandate, as Kelsen (1944) had 
already advocate.” 
536 Depois da publicação do trabalho citado de Archibugi, houve avanços nessa questão.  
537 Nesse sentido, Carvalho (2006, p. 27) destaca a importância de se constituir uma “certa ‘comunidade de 
tribunais’, rede de interação entre órgãos judiciais nacionais e internacionais responsável pela harmonização 
de posicionamentos e pelo intercâmbio de idéias e experiências. Ademais, a proliferação de cortes 
internacionais pode ser compreendida dentro de um grande movimento de institucionalização das relações 
transnacionais, talvez a mais evidente e diversificada face do internacional rule of law”.  
538 Sobre o assunto, cf. Kahler, 2007, p. 24 – 26. O autor adverte não ser viável a simples transferência do 
princípio majoritário da esfera nacional para a internacional, pois isso implica a negação de outros valores 
que são igualmente importantes em termos de governança internacional. Isso porque, embora transparência e 
competição sejam importantes para ampliar a legitimação de tais instituições, isso pode desencorajar a 
participação de candidatos talentosos em posições de comando. Além disso, a tomada de decisões por 
consenso pode sacrificar em algum grau a transparência e a responsabilização, em favor de se evitar conflitos 
em certas arenas internacionais. Assim, disputas polarizadas pela direção de tais instituições podem acarretar 
perda de eficiência.  
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viáveis para enfrentar esse déficit de responsabilização, o qual atinge, de maneira especial, 

instituições como o FMI, a OMC e o Conselho de Segurança da ONU. Se, anteriormente, a 

legitimação das instituições internacionais costumava ser aceita de forma indireta, ou seja, 

por meio do consentimento dos governos que delas participam e de sua capacidade de 

resolver os problemas em virtude dos quais foram criadas, hoje isso não se mostra mais 

satisfatório. A atual concepção de legitimidade política predominante exige a 

responsabilização de quaisquer formas de poder em relação aos sujeitos sobre os quais é 

exercido, especialmente em relação àqueles que são mais afetados. Para tanto, não é 

suficiente ampliar o controle do Estado sobre as organizações internacionais, sendo 

necessária a criação de mecanismos de controle de que participem todas as pessoas 

afetadas por suas decisões539.  

Por fim, considerando-se o destaque atribuído para participação das 

organizações não-governamentais, como representantes da sociedade civil global, nos 

foros internacionais de decisão540, mostra-se também necessário o estabelecimento de 

mecanismos de transparência e prestação de contas para organizações nacionais e 

transnacionais da sociedade civil541. 

Resumindo, as principais propostas de reformas e criação institucional dos 

autores cosmopolitas estudados são: (1) a ampliação dos direitos dos imigrantes no interior 

de cada Estado e direcionamento de suas políticas externas para o apoio a movimentos 

internos por democratização em países autoritários; (2) promover o pleno cumprimento da 

Carta da Organização das Nações Unidas e a reforma de suas estruturas, a fim de que se 

construa uma governança global mais democrática; (3) estabelecimento de um consistente 

conjunto de direitos civis, políticos, sociais e econômicos; (4) reforma da Assembleia 

Geral da ONU e criação de uma segunda Assembleia Geral (Parlamento Mundial ou 
                                                 
539 Cf. Held, 2007, p. 259 – 262. Held e Koenig-Archibugi (2007, p. 3) explicam que “accountability refers to 
the fact that decision-makers do not enjoy unlimited autonomy but have to justify their actions vis-à-vis 
affected parties, that is, stakeholders. This stakeholders must be able to evaluate the actions of the decision-
maker and to sanction them if their positions of authority. Thus, effective accountability requires mechanisms 
for steady and reliable information and communication between decision-makers and stakeholders as well as 
mechanisms for imposing penalties. In both national and international settings, these mechanisms include, 
amongst others, voting, appointment, withdrawal of political support, legal responsibility, shaming and 
physical sanctions”.  
540 Kahler (2007, p. 33) pondera que “internal transparency should be defined in ways that empower the 
smaller and poorer members of the GEMs, and NGO involvement should be calibrated to prevent 
reinforcement of the preponderant influence of the rich countries”. 
541 Cf. Held, 2006, p. 305 – 309, 2007, p. 259 – 262. Outras propostas apresentadas por Held (2007, p. 259 – 
262) são as seguintes: criação de novos instrumentos e organizações internacionais em áreas em que não 
existem ou em que as existentes não desempenham satisfatoriamente seu papel, como meio ambiente e 
questões sociais; desenvolvimento de mecanismos de força para ajudar a garantir a paz, a segurança regional 
e global; desenvolvimento de estruturas com capacidade administrativas e recursos políticos independentes 
nos níveis regionais e globais.  
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Assembleia Parlamentar Mundial) para representação dos povos, independentemente de 

seus governos; (5) criação de Parlamentos Regionais onde eles não existem e ampliação do 

papel dos já existentes; (6) realização de referendos nacionais, regionais e globais, a 

respeito de questões que envolvam interesses comuns relevantes e controvertidos, e sobre a 

organização de autoridades regionais; (7) fortalecimento dos órgãos Judiciários regionais e 

globais e ampliação de sua capacidade de impor suas decisões; (8) reforma do Conselho de 

Segurança da ONU, objetivando-se sua democratização; (9) ampliação dos mecanismos de 

responsabilização e da transparência nas organizações internacionais; (10) estabelecimento 

de instrumentos de transparência e prestação de contas para organizações nacionais e 

transnacionais da sociedade civil. 

 

3.3. Limites e Críticas ao Modelo de Democracia Cosmopolita  
 

O projeto de democracia cosmopolita sofre críticas severas de autores de linhas 

bastante distintas542, as quais questionam tanto sua correção analítica (argumentando-se, 

por exemplo, que trata o dever ser como se correspondesse à realidade do mundo 

contemporâneo), quanto suas prescrições, afirmando-se que tal modelo não seria nem 

viável nem desejável543. Neste tópico, analisaremos os principais limites do projeto de 

democracia cosmopolita apresentados por alguns de seus críticos. 

 

                                                 
542 Para um panorama sobre as críticas apresentadas aos projetos cosmopolitas de Held e Habermas, cf. Reis, 
2006, p. 29 – 30.  Hayden (2004, p. 92) avalia que “o modelo de democracia cosmopolita é um projeto 
normativo abrangente, que clama a extensão da democracia a esferas internacionais, a fim de compensar as 
falhas do Estado-nação em face da globalização. Entretanto, coloca-se diante dos desafios das posições 
ideológicas dominantes representadas pelo neoliberalismo e pelo realismo. Tais posições são as fontes de 
críticas e atividades no plano global que minam o projeto de democracia cosmopolita e ameaçam seus 
objetivos de avançar na segurança e na liberdade humana, e mesmo de aumentar a aceitação global de 
políticas participativas como o melhor meio de governança. Logo, é um projeto frágil e dependente da 
convicção dos que trabalham pela sua realização diante de modalidades políticas e interesses 
entrincheirados”. 
543 Costa (2003, p. 19 – 20), por exemplo, afirma que “os acontecimentos recentes (o autor se refere aos 
ataques terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 e à guerra dos Estados Unidos e da 
Inglaterra contra o Iraque e em busca de terroristas que aconteceram posteriormente) trouxeram à tona a 
evidência de que as teorias da democracia cosmopolita se equilibram, analiticamente, sobre um conjunto 
frágil de conceitos. Politicamente, seu motor é um wishful thinking, levado ao paroxismo, que transforma o 
imperativo categórico da ordem cosmopolita em materialidade empírica e o dever da justiça além das 
fronteiras no ser generalizado de pessoas e Estados nacionais”. Outra crítica bastante severa é apresentada 
por Zolo (2006, p. 69). De acordo com o autor, as propostas de autores como Richard Falk, David Held, e 
Jürgen Habermas para enfrentamento da crise do Estado de Direito, “estão interessados em divulgar algumas 
palavras de ordem sugestiva – global civil society, global constitucionalism, global democracy, cosmopolitan 
democray etc. –, com a tendência de ‘pantografar’ em nível global as suas convicções liberal-democratas, 
sem um empenho preciso, nem de especificação normativa e institucional de um projeto de um eventual 
Estado de Direito planetário, nem de interação com as culturas políticas e jurídicas não-ocidentais, que 
deveriam ser envolvidas no projeto cosmopolita”.  
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3.3.1. Limites Analíticos e Conceituais do Modelo de Democracia Cosmopolita  
 

No que se refere à correção analítica do modelo de democracia cosmopolita, os 

críticos argumentam que a sociedade civil global, que seria a sustentação fática da 

cidadania cosmopolita, na verdade não existe, e que a afirmação da universalidade dos 

direitos humanos, que seria seu fundamento ético, não passa de um discurso para 

imposição da ideologia ocidental544.     

Nesse sentido, Costa (2003, p. 23 – 24) argumenta que, embora estejam em 

curso mobilizações de atores sociais não estatais no âmbito global, com significativa 

relevância política, não há razões para se estabelecer um paralelo entre essas realidades e 

as sociedades civis nacionais. Isso porque, enquanto a sociedade civil nacional é formada 

por identidades culturais e comunicativas construídas ao longo de séculos de histórias 

nacionais particulares, no fenômeno observado no âmbito global não há essa identidade: as 

redes globais de atores mobilizados em torno de determinadas causas (como o meio 

ambiente) são fragmentadas, não há um discurso convergente. Além disso, nem todos têm 

efetivo acesso a esse espaço de discussão, mas somente uma “elite de militantes 

internacionalizada”. Diante disso, o autor conclui que o “conceito de sociedade civil global 

é equívoco”, pois, ao contrário do que denota, não “está se formando uma agenda social a 

partir das experiências acumuladas nas diferentes regiões do mundo”, e tal agenda não se 

submete ao “crivo de uma esfera pública mundial porosa e democrática”545. Portanto, no 

entendimento do autor, “a retórica da democracia cosmopolita acaba ocultando a 

distribuição desigual de chances e de poder que reina na Realpolitik mundial”, e apresenta 

o risco de se prestar à difusão por todo o mundo dos valores de um número restrito de 

sociedades civis546. 

                                                 
544 A propósito, Costa (2003, p. 20) afirma que o modelo de democracia cosmopolita se baseia em premissas 
problemáticas: “a aposta numa ‘sociedade civil mundial’ e numa ética universal dos direitos humanos”, o que 
confere, “implícita ou explicitamente uma anterioridade ontológica e histórica às chamadas sociedades do 
Atlântico Norte na produção da ordem cosmopolita, como se estas detivessem o monopólio de produção dos 
ingredientes considerados básicos para a democracia mundial, tese que é, empiricamente, infundada e, 
politicamente, inoportuna”. 
545 Além de não existir uma sociedade civil global, de acordo com a análise de Bull (2002, p. 269 – 270), 
realizada nos anos setenta, também não existe a solidariedade entre os povos e os Estados, tal como 
pretendida por projetos de caráter cosmopolita. O autor (2002, p. 340) também observa que existe o risco de 
se ignorar as demandas dos países periféricos, e se considerar as aspirações e projetos dos teóricos como se 
fossem consensos da sociedade civil global.  
546 No mesmo sentido, Zolo (2006, p. 70) pondera que a linha de argumentação de autores como Richard 
Falk, David Held, e Jürgen Habermas são “exemplos muito característicos de um uso fortemente etnocêntrico 
da domestic analogy, que considera óbvia a analogia entre a civil society, que entre os séculos XVII e XVIII 
sustentou o desenvolvimento do Estado moderno europeu, e a atual, suposta global civil society. O 
argumento analógico permitiria aplicar a todas as populações do planeta – e ao planeta como tal – as 
categorias da representatividade democrática, da separação de poderes e da tutela dos ‘direitos do homem’”. 
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Archibugi (2004, p. 461) não ignora as diversas críticas à democracia 

cosmopolita relacionadas à inexistência de uma sociedade civil ou de um demos global. 

Inclusive, o autor entende ser exagerada a ideia de uma sociedade civil global547, porque 

minorias e elites permanecem como os principais participantes das discussões relativas à 

política global548. Além disso, compartilha da ideia de que não pode haver democracia sem 

povo. Porém, Archibugi argumenta que não há consenso sobre o que faz de um conjunto 

de pessoas um povo, não estando necessariamente associado aos limites das fronteiras de 

um Estado. Portanto, “demos is not antecedent and independent from institutions”, ou seja: 

em muitos casos, as instituições podem dar origem ao povo, como ocorreu na formação 

dos Estados Unidos da América, não obstante todas as diferenças religiosas e culturais549. 

Nessa linha, Ferrajoli (2006, p. 461 – 463) argumenta, em primeiro lugar, que, 

se não há na esfera global ou europeia uma homogeneidade política e cultural, que seria 

um pressuposto para as instituições democráticas e a garantia de direitos por meio, por 

exemplo, de uma Constituição europeia ou mundial, tal homogeneidade também não existe 

nos Estados nacionais. Em segundo lugar, o autor salienta que a existência de um povo, de 

uma sociedade civil ou de uma esfera pública não são pressupostos para o 

constitucionalismo e para o Estado de Direito, pois, na verdade, são estes que permitem a 

                                                                                                                                                    
De maneira semelhante, Castells (2005, p. 103) entende que a concretização de um sistema cosmopolita 
depende da formação de verdadeira cultura cosmopolita (e não simplesmente difusão da cultura ocidental) 
por todo o mundo, o que, todavia, não seria a tendência observada. Neves (2008, p. 273) apresenta uma 
crítica específica às ideias de Habermas, destacando que, “a rigor, não se trata de esforços por uma política 
interna mundial, que poderia assumir a tarefa de produzir ‘um regime global de bem-estar’”, mas sim  por 
uma “política interna do Ocidente, capaz de conduzir à estabilidade da economia mundial e, dessa maneira, a 
um regime renovado e revigorado de bem-estar do Ocidente”. Bull (2002, p. 314) também ressalta que “os 
fatores de consolidação do sistema político mundial não garantem a emergência de uma sociedade mundial 
integrada. Por ‘sociedade mundial’ entendemos não só um grau de interação vinculando entre si todas as 
partes da comunidade humana, mas um sentido de interesse e valores comuns, com base no qual podem ser 
desenvolvidas regras e instituições coletivas”.  Cf. Bull, 2002, p. 353. Ver também Floh, 2007, p. 265, 
Evangelista, 2006, p. 86 – 88.  
547 Diferentemente, Hurrell (1999, p. 60) sustenta que “a interdependência e a globalização fizeram surgir 
uma sociedade civil transnacional como arena de ação política”.  
548 Além disso, mesmo no âmbito da União Europeia existem dificuldades para formação de uma opinião 
pública comum. Como Archibugi (2005, p. 80 – 81) destaca, é mais fácil haver mobilizações em torno de 
questões como a proteção do meio ambiente ou a abolição da pena de morte do que em defesa de uma 
política monetária diferente da adotada pelo Banco Central Europeu. Além disso, as mobilizações são 
voláteis (intensas em um curto período, logo desaparecem), é muito difícil medir seu peso político (a 
representatividade de suas posições em relação ao pensamento do conjunto da população), e como não há 
uma relação direta com a Europa, as mobilizações acabam sendo relevantes especialmente para a elaboração 
das políticas no âmbito nacional, e não continental. Diante disso, o autor conclui que “we have to accept the 
fact that the European demos seems quite happy to delegate a substantial amount of the regulatory activity to 
non-elected and not easily accountable EU institutions”. 
549 No mesmo sentido, Held (1995, p. 115 – 116) pondera que “uma comunidade cosmopolita “does not 
require political and cultural integration in the form of a consensus about a wide range of beliefs, values and 
norms. For part of the appeal of democracy lies in its refusal to accept in principle any conception of the 
political good other than that generated by people themselves. Democracy is the only grand or ‘meta-
narrative’ which can legitimately frame and delimit the competing ‘narratives’ of the good.”   
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formação daqueles – não há verdadeira esfera pública sem a garantia da igualdade e dos 

direitos fundamentais. Por fim, o propósito de uma Constituição continental ou mundial (e 

também das instituições democráticas) não seria “a de expressar a existência de um demos, 

ou seja, de alguma homogeneidade cultural ou identidade coletiva ou coesão social, mas, 

ao contrário, a de garantir, por meio desses direitos, a convivência pacífica entre sujeitos e 

interesses diversos e virtualmente em conflito”. 

Com relação à sustentação ética do projeto cosmopolita, qual seja, a 

universalidade dos direitos humanos, Costa (2003, p. 25 – 28) afirma que os autores 

cosmopolitas utilizam o discurso de que se deve difundir por todo o mundo a compreensão 

que as sociedades situadas na região do Atlântico Norte têm desses direitos, pois seriam 

moralmente mais avançadas e representariam a vanguarda da humanidade, o que não 

encontraria sustentação fática. Todavia, com esse discurso, a teoria cosmopolita estaria se 

colocando a serviço de uma nova forma de “imperialismo cultural que só legitima e faz 

crescer o poder dos países ricos”550. Diante disso, o autor propõe que o debate sobre os 

direitos humanos não seja conduzido a partir de um confronto entre universalistas e 

particularistas, mas que sejam considerados como “um conjunto abstrato de princípios de 

justiça que podem (ou não) ganhar concretude nos diferentes contextos culturais”, o que 

não se confunde com a “relativização cultural”. Trata-se, tão somente, de reconhecer que 

em cada cultura os direitos humanos se concretizarão de uma forma. Assim sendo, “a 

diversidade de identidades e formas de vida culturais concretas existentes não constitui um 

obstáculo, e sim condição de possibilidade para a concretização de uma política global dos 

direitos humanos”. 

Diante de considerações como essa, Held (2007, p. 319) responde, 

primeiramente, que “the origins of principles should not be confused with their validity”, 

ou seja: o fato de os princípios de direitos humanos terem sido originalmente construídos 

no Ocidente não significa que sua validade seja restrita a essa esfera do mundo. Em 

segundo lugar, Held (2001, p. 6) argumenta que a celebração da diversidade cultural e das 

diferenças não significa que as culturas nacionais sozinhas serão capazes de fornecer os 

meios necessários para enfrentar as questões políticas globais. O cosmopolitanismo não 

defende, pois, a hegemonia cultural do Ocidente ou a supressão das diferenças. 

                                                 
550 No mesmo sentido, Mouffe (2003, p. 23) afirma que todas as propostas de democracia e cidadania 
cosmopolita têm “uma premissa comum: que a forma de vida ocidental é a melhor e que o progresso moral 
exige sua implementação em todo o mundo. Este é o universalismo liberal que visa impor suas instituições 
para o resto do mundo com o argumento de que elas são as únicas racionais e legítimas”. A autora rejeita tal 
concepção porque entende que “mesmo que ela esteja muito longe das intenções daqueles que a defendem, 
ela está muito perto de justificar a hegemonia do Ocidente e a imposição de seus valores particulares”.  
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Ressaltando-se o valor da diversidade cultural551, propõe-se a criação de instituições 

democráticas capazes de mediar a relação entre diferentes culturas, e de permitir que todos 

os povos se desenvolvam conforme suas particularidades, mas sem que isso represente um 

obstáculo para a busca de soluções para os problemas comuns, por meio da atribuição de 

direitos e responsabilidades para todos. Por fim, Held (2001, p. 9) destaca que a 

democracia cosmopolita reconhece a importância do desenvolvimento da autonomia e das 

diferenças culturais, mas não da assimetria de poder que limitam as oportunidades de 

muitas pessoas552. 

Ressalta-se, ainda, que Costa (2003, p. 28), não obstante as severas críticas que 

apresenta aos conceitos de sociedade civil mundial e de uma ética universal dos direitos 

humanos, reconhece que “essas restrições às concepções da democracia cosmopolita não 

resolvem os problemas políticos e morais que tais aportes buscam enfrentar”. Diante disso, 

propõe “desvincular a dimensão política da dimensão cultural das sociedades civis”, de 

maneira que “as conquistas democráticas obtidas pelos movimentos sociais nos países de 

industrialização pioneira deixem de estar necessariamente associadas às formas culturais 

de vida concretas verificadas nesses contextos”. 

Outra linha de crítica ao modelo de democracia cosmopolita no campo analítico 

e conceitual se refere à própria concepção de política por ele adotada, porque recusaria o 

fato de que a dimensão do antagonismo é parte constitutiva essencial da política e 

supervalorizaria o consenso e a racionalidade. 

Nesse sentido, Mouffe (2006, p. 1 – 3) pondera que a teoria democrática 

moderna foi construída sobre o fundamento de uma visão idealizada da sociabilidade 

humana e, sobretudo, da crença de que a viabilidade da democracia depende da bondade do 

ser humano. De acordo com a autora, é nessa direção que caminharia a democracia 

cosmopolita, apresentando uma visão “pós-política”, ou seja, recusaria o fato de que o 

                                                 
551 A propósito, Höffe (2005, p. 30) comenta: “posto que a civilização global é apenas uma forma de 
sociedade que se mantém aberta a diferenças socioculturais, pode-se reivindicá-la, sem incorrerem em 
nenhum tipo de imperialismo cultural que imponha uma determinada cultura como modelo para todas as 
outras. Não se deve esquecer que a crítica mais radical contra o eurocentrismo emana de intelectuais 
ocidentais”. Cf. Sousa, 2006, p. 15: “o cosmopolitismo está estritamente ligado à crença liberal nos direitos 
humanos básicos, que todos os indivíduos devem poder exercer, mas implica também no ideal de uma 
comunidade mundial que une, num certo sentido, portadores individuais de direitos. Isso não implica que 
todos os indivíduos sejam iguais. O cosmopolitismo defende o valor da diversidade cultural e manifesta o 
desejo por uma coexistência pacífica”. 
552 Já Archibugi (2004, p. 460) explica que tal tipo de crítica é apresentada por comunitaristas ou 
multiculturalistas, que entendem que democracia e cosmopolitanismo são inconciliáveis, pois a democracia 
seria restrita ao âmbito nacional ou comunitário, de uma mesma cultura. Todavia, “either democratic politics 
is reduced to an exclusively tribal dimension, leaving all others issues to be dealt with non-democratically, or 
we invent a democratic political dimension that is also meta-vernacular”.  
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antagonismo sempre estará presente na política, ao propor “the stablishment of a world 

‘beyond left and right’, ‘beyond hegemony’553, ‘beyond soverignty’ and ‘beyond 

antagonism’”554, a partir da ideia de um consenso racional universal555.  

Alternativamente, Mouffe (2006, p. 130) propõe que, como não está ao nosso 

alcance eliminarmos os conflitos ou evitarmos a condição humana (marcada por paixões, 

egoísmos, escolhas irracionais etc.), o que podemos fazer é criar instrumentos para que os 

conflitos assumam uma forma agonística: uma disputa entre adversários, e não entre 

inimigos. Ou seja, a teoria democrática deve abandonar o sonho de que é possível um 

mundo em que a humanidade esteja toda reconciliada, sem soberania e hegemonia, 

reconhecendo-se a inevitável dimensão de antagonismo presente na política e buscando-se 

maneiras de tratá-la adequadamente556. 

Archibugi (2004, p. 453) não desconhece críticas de caráter realista, como as 

apresentadas por Mouffe, as quais caminham no sentido de que o mundo e o ser humano 

são muito diferentes dos sonhados pelos defensores da democracia cosmopolita, pois não 

se orientariam pela racionalidade e pela solidariedade, mas sim pela força e pelo interesse 

– portanto, com relações baseadas no conflito, no antagonismo. Porém, o autor contra-

argumenta que, embora aceite que a força e o interesse têm importância, eles não podem 

ser considerados os únicos elementos que movem a política. Além disso, não é correto 

supor que os interesses de todos os atores políticos sejam contrários à democratização dos 

processos decisórios.  

Além disso, Archibugi (2002, p. 33) pondera que  

                                                 
553 Argumentanto que não há uma tendência a um mundo sem hegemonia, Barreñada e Kaush (2005, p. 11 – 
12) destacam que “the US left as the only superpower, politically, economically and militarily highly 
superior to any other, the multilateral system faces the difficulty of enforcement of International Law vis-à-
vis an invincible power, which is naturally tempted to submit its sovereignty under the rule of the UN only 
where it matches its interests”, o que se manifestou de maneira muito significante na última invasão do 
Iraque pelos Estados Unidos, a qual não foi autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU. 
554 Assim, no entendimento de Mouffe (2006, p. 106), “the central problem with the diverse forms of 
cosmopolitanism is that they all postulate, albeit in different guises, the availability of a form of consensual 
governance transcending the political, conflict and negativity. The cosmopolitan project is therefore bound to 
deny the hegemonic dimension of politics. In fact several cosmopolitan theorists explicitly state that their aim 
is to envisage a politics ‘beyond hegemony’. Such an approach overlooks the fact that since power relations 
are constitutive of the social, every order is by necessity a hegemonic order”.  
555 A propósito, Mouffe (2003, p. 25) adverte que “é inútil imaginar a possibilidade de um sistema mundial 
regulado pela Razão e onde as relações de poder tenham sido neutralizadas. Este suposto reino da Razão 
pode apenas ser a tela que dissimula as regras de um poder dominante, que identificando seus interesses com 
aqueles da humanidade trataria qualquer divergência como um desafio ilegítimo para sua liderança 
‘racional’”.  
556 Mouffe (2003, p. 25) acrescenta que “deveríamos almejar o estabelecimento de uma ordem mundial 
pluralista onde um grande número de unidades regionais coexistam, com suas culturas e valores diferentes, 
onde uma pluralidade de compreensões dos ‘direitos humanos’ e formas de democracia seriam consideradas 
legítimas”. Cf. Mouffe, 2006, p. 90 – 91.  
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is not enough to repeat, as Hawthorn does, that force is the principal source 

of political legitimacy; it is also necessary to ask whether force can be 

domesticated. The populations of the majority of nation-states have now 

constituted themselves as citizens of democratic communities. Ballot 

papers and judicial systems have replaced the cannon fire of the battlefield: 

antagonistic systems have turned into competitive ones. Why should global 

society not undergo a similar metamorphosis? Only prophets and 

astrologers can claim the mission is impossible. Everyone else, sooner or 

later, will have to take sides. This is not a theoretical question but a 

political choice. Cosmopolitan dreams are programmatic counter to horror 

of the modern world. 

 
3.3.2. O Projeto de Democracia Cosmopolita Seria Indesejável?  
 

Além das críticas aos aspectos analítico e conceitual do modelo de democracia 

cosmopolita, há teóricos que, da perspectiva valorativa, entendem que o projeto não seria 

desejável. 

Mouffe (2006, p. 101 – 103), por exemplo, afirma, em primeiro lugar, que o 

projeto cosmopolita, ao justificar o direito de organizações internacionais estabelecerem 

limites à soberania dos Estados, com fundamento nos direitos de cidadania cosmopolita 

(que considera uma ficção), acabaria por sacrificar os direitos de soberania (autogoverno e 

participação democrática) de cidadãos de muitos Estados. Em segundo lugar, a autora 

entende que, mesmo que fundado em uma perspectiva social-democrática, e representando 

uma alternativa progressista ao neoliberalismo, o projeto cosmopolita de Held não será 

capaz de ampliar as possibilidades de autogoverno para os “cidadãos do mundo”, mas, se 

implementado, resultará na imposição do modelo liberal de democracia a todo o mundo, e 

na ampliação das pessoas diretamente submetidas ao controle das potências ocidentais. Por 

fim, a autora adverte que a implantação do modelo de democracia cosmopolita poderia 

facilitar o desenvolvimento de perigosos antagonismos.  

Archibugi (2004, p. 454 – 455) responde que a compreensão da soberania que 

se tem hoje não tem servido para impedir que os países econômica e militarmente mais 

poderosos façam uso de suas forças para que seus interesses prevaleçam, mas tem sido 

úteis para governos autoritários oprimirem seus cidadãos557. Desta maneira, instituições 

                                                 
557 Em outro artigo, Archibugi (2002, p. 34) apresenta os seguintes questionamentos: “when has the 
sovereignty principle ever guaranted non-interference? How many times, instead, has it permitted state 
governments to perpetrate massacres with absolute impunity?” E continua: “sovereignty has allowed 
dictators to ‘use’ their subjects at their leisure far more often than it has helped weak states do defend 
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internacionais com mais poder e orientadas por valores democráticos poderão ser mais 

eficazes no sentido de forçar os Estados Unidos e seus aliados a conduzirem suas políticas 

externas conforme prescrito por suas próprias constituições. 

Já Hurrel (1999, p. 56) apresenta três restrições à democracia cosmopolita: (1) 

desconfia-se da possibilidade de uma autoridade centralizada de caráter global atuar de 

forma mais eficiente que os Estados, por exemplo, no campo econômico; (2) como quanto 

maior é o poder e grau de centralização de uma autoridade, maior é sua ameaça à liberdade 

dos indivíduos, e mais dificilmente se submete ao controle social, uma autoridade global 

representaria um grande risco para a liberdade; (3) “a construção de tal autoridade talvez 

viesse a ser o foco de amargos conflitos que desviariam a atenção da resolução de temas 

práticos urgentes”. Diante disso, o autor conclui que “dever-se-ia pensar mais em termos 

de governança global, e nos múltiplos níveis, arenas e atores envolvidos nisso, ao invés de 

raciocinar em termos de centralização e governo globais”. 

Em relação a esse típico de crítica, dirigida especialmente aos riscos de 

ineficiência e ameaça à liberdade decorrentes da proposta de centralização do poder, que 

caracterizaria o projeto cosmopolita, Archibugi (2004, p. 454) pondera que seu modelo não 

propõe um governo mundial, mas sim alianças voluntárias entre organizações 

governamentais e metagovernamentais, bem como um sistema de governança de múltiplos 

níveis, tal como defendido por Hurrel. Em segundo lugar, Archibugi (2004, p. 459 – 460) 

destaca que os alegados riscos de uma tecnocracia global à liberdade dos indivíduos e à 

autonomia dos Estados, que decorreriam do projeto cosmopolita, na verdade, já se 

manifestam na interferência de organizações internacionais, como o Fundo Monetário 

Internacional, em diversos locais. Não existe, pois, qualquer relação entre tais riscos e o 

projeto de democracia cosmopolita, o qual, na verdade, implicará novas formas de 

transparência, prestação de contas e responsabilização nas organizações internacionais. 

Outra ordem de críticas, com viés marxista, argumenta que os teóricos da 

democracia cosmopolita focam na superestrutura institucional ao invés de cuidarem da 

infraestrutura econômica, onde se encontra o centro do poder e as causas fundamentais dos 

problemas contemporâneos.  Todavia, Archibugi (2004, p. 455 – 456) responde que muitos 

interesses econômicos estão bastante satisfeitos com a situação vigente e não têm nenhum 

interesse na ampliação da democratização de instituições que regulam, por exemplo, o 

comércio internacional. 

                                                                                                                                                    
themselves against stronger ones. Of the 200 million people killed in political conflicts in the course of the 
twentieth century, two thirds were the victim of internal state violence”. 
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Por fim, destacamos um conjunto de críticas no sentido de que a democracia 

cosmopolita não seria desejável, porque o mecanismo proposto para suprir o déficit 

democrático das instituições representativas nacionais e das organizações internacionais 

pelos defensores de tal projeto (participação de organizações não-governamentais, que 

compõem a sociedade civil global, junto a organismos globais, como a Assembleia Geral 

da ONU a ser criada ou perante instituições já existentes) seria tão ou menos representativo 

e legítimo do que os instrumentos atuais (democracia representativa, participação de 

representantes dos Estados nas Organizações Internacionais etc.). Nesse sentido, um 

primeiro problema é saber quais critérios serão utilizados para escolher quais organizações 

não-governamentais participarão dos foros globais de decisão e, consequentemente, qual o 

fundamento de sua representatividade. Em segundo lugar, há dificuldades em estabelecer 

mecanismos de prestação de contas e responsabilização dessas organizações escolhidas. 

Em terceiro lugar, há o risco de as organizações não-governamentais não atuarem em favor 

dos interesses cosmopolitas, mas sim para favorecer grupos e interesses particulares, de 

maneira que os setores com menor poder político e econômico ficarão excluídos de 

qualquer forma de representação, até porque há grande desigualdade entre as organizações 

não-governamentais e elas refletem a hierarquia vigente nos campos político e 

econômico558. 

Por outro lado, Reis (2006, p. 27) afirma ser preciso considerar que, diante da 

incapacidade de os Estados resolverem sozinhos os problemas transnacionais, a ação das 

organizações não-governamentais encontra uma legitimidade de caráter substancial, ao 

enfrentarem tais questões muitas vezes de forma mais eficiente do que os Estados.  

Além disso, o projeto de democracia cosmopolita dos autores analisados 

considera a necessidade de criação de instrumentos de transparência e responsabilização 

das organizações não-governamentais, bem como outras formas de representatividade 

junto aos Parlamentos regionais e global, como a eleição direta.  

 
3.3.3. O Projeto de Democracia Cosmopolita Seria Inviável?  
 

                                                 
558 Cf. Kahler, 2007, p. 26 – 29, Woods, 2007, p. 27 – 28, Reis, 2006, p. 24 – 27, Carvalho, 2006, p. 32. 
McGrew (2004, p. 141) mesmo reconhece que “not all the members of transnational civil society are either 
civil or representative; while some seek to further dubious or anti-social causes, many lack effective 
accountability. Furthermore, there are considerable inequalities between the members of transnational civil 
society in terms of resources, influence and access to the key centers of decision making”. O autor (2004, p. 
148) complementa: “among the most visible and powerful constituencies in transnational civil society are 
those representing the interests of global corporate empires, global capital and business interests”.  
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Por fim, é preciso analisar uma série de questionamentos sobre a viabilidade do 

modelo cosmopolita. 

Primeiramente, conforme apresentado por Neves559 (2008, p. 280), há um 

conjunto de obstáculos de caráter estrutural à implantação do modelo de democracia 

cosmopolita, quais sejam: as desigualdades socioeconômicas e políticas, as diferenças 

culturais560 e os conflitos de interesses existentes entre os Estados e regiões. 

Por outro lado, como observa Archibugi (2010a, p. 85 – 86), também existem 

condições “estruturais” que favorecem a concretização do projeto cosmopolita. Por 

exemplo, interação entre os Estados decorrente da globalização econômica e cultural, a 

hegemonia da democracia enquanto sistema político, e alguns avanços no campo das 

organizações internacionais, como a criação do Tribunal Penal Internacional, não obstante 

se reconheça o fato de que as organizações mais importantes de coordenação da 

governança global, como o G8 e o G20, não adotam princípios democráticos561.  

 Em segundo lugar, Neves (2008, p. 273) destaca a existência de limitações 

institucionais para a concretização do projeto de democracia cosmopolita, pois a política 

“ainda permanece fundamentalmente segmentada em Estados como unidades delimitadas 

                                                 
559 Adverte-se que as críticas do autor são dirigidas especialmente às propostas de Habermas e desenvolvidas 
a partir do instrumental analítico de Luhmann.  
560 Nesse sentido, Sousa (2006, p. 211) argumenta que a verdadeira democracia só seria viável dentro de 
“comunidades relativamente homogêneas de um ponto de vista cultural”, pois ela requer “a formação de uma 
espécie de maioria que deve governar de acordo com o interesse conjunto da população”, o que não se mostra 
viável em comunidades excessivamente heterogêneas, como seria o caso do conjunto da humanidade. Cf. 
Kahler, 2007, p. 10 – 11. 
561 No mesmo sentido, Held (2007, p. 313 – 317) afirma que o cosmopolitanismo não pertence apenas ao 
campo das ideias, pois já existem algumas expressões de “realidades cosmopolitas”, que podem ser 
encontradas, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e em tratados regionais de direitos 
humanos, com a exigência de que toda pessoa seja tratada com igual consideração e respeito, 
independentemente do Estado em que tenha nascido ou em que viva. Todavia, o autor reconhece que ocorre 
um claro descompasso entre as aspirações cosmopolitas, consolidadas, inclusive, nos documentos citados, e a 
sua aplicação, o que se evidencia na vulnerabilidade da ONU perante a imposição de agendas pelos Estados 
mais poderosos, na sua dependência financeira em relação a esses atores, e na fragilidade de sua atuação na 
regulação de problemas ambientais regionais e globais. Cf. Held, 2006, p. 310 – 311. Rosenau (2003, p. 232), 
afirmando-se um otimista, também apresenta três aspectos que indicam a esperança de um desdobramento 
positivo para o atual contexto: (1) quanto mais pluralista e agrupado o processo de globalização se torna, com 
a formação de diversos mecanismos decisórios, menos atores ou grupos isolados ou coalizões se mostram 
capazes de determinar a direção dos acontecimentos, e mais eles se tornam suscetíveis à influência e à 
limitação da maioria, fazendo-se necessária a cooperação; (2) cresce a consciência sobre o processo de 
globalização, sobre a interdependência, em todas as partes do mundo: nos governos, nas empresas, nas 
universidades, nas casas etc.; (3) o advento das redes e da comunicação horizontal permite que muito mais 
pessoas de uma maneira ou de outra participem do diálogo, de forma que há melhores condições para a 
formação de consensos globais. Por outro lado, o autor demonstra ter consciência de que isso não significa 
que estamos nos aproximando do paraíso, pois a fragmentação e as tensões dela decorrentes continuarão a 
existir por muito tempo, ou até poderão se intensificar. Já Bauman (2001, p. 220 – 221) entende que na 
hipótese de colapso do princípio da soberania do Estado nacional, a formação de um “sistema político global 
de freios e contrapesos para limitar e regular as forças econômicas globais” não é o cenário mais provável, 
parecendo haver maior probabilidade de se estabelecer uma condição em que a violência se encontrará 
“‘desregulada’, descendo do nível do Estado para o da ‘comunidade’ (neotribal)”. 
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territorialmente”562, não se mostrando viável tanto a promoção da centralização e da 

racionalização de decisões, como a reprodução das instituições da democracia 

representativa na esfera global563. 

Nesse sentido, diversos questionamentos são relevantes, tais como: de que 

maneira, na prática, se manifestaria a “soberania popular” nas esferas regional e global? 

Seriam viáveis os Parlamentos Continentais e Mundial, compostos por representantes 

eleitos pelos povos? Quais interesses seriam representados nesses órgãos? Cosmopolitas ou 

nacionais? Públicos ou privados? Como transpor o modelo representativo, considerado em 

crise na esfera nacional, para a internacional? Não padeceria dos mesmos vícios? Seria por 

meio da ampliação da forma representativa para além das fronteiras do Estado Nacional 

que os desafios da democracia contemporânea poderão ser superados? Ou se adotaria 

alguma forma de democracia direta ou semidireta? Porém, não se considera o Estado 

nacional grande demais para a democracia direta? Então o que se dirá do âmbito 

internacional? Em síntese: seria possível lidar na esfera global com as mesmas categorias 

utilizadas na política nacional? 

Ocorre que, como explica Archibugi (2010a, p. 85), “any form of democracy at 

the post-national level could not, and should not, be just a replica of the forms of 

democracy we have experienced at the national level”. Isso porque a escala dos processos 

decisórios e as questões a serem objeto de decisões são muito diferentes, de maneira que 

serão necessárias formas inovadoras de governança, as quais, para serem construídas, 

exigirão uma grande capacidade de imaginação institucional. Embora o desenvolvimento 

dessas inovações institucionais não seja uma tarefa fácil, também não se trata de um 

                                                 
562 Dahl (1998, p. 114 – 117) também se mostra bastante cético quanto às possibilidades de democratização 
das decisões globais. O autor afirma que “even in countries where democratic institutions and practices have 
long existed and are well established, it is extremely difficult for citizens to exercise effective control over 
many key decisions on foreign affairs”. Além disso, “if democratic institutions are largely ineffective in 
governing the European Union, the prospects for democratizing other international systems seem even more 
remote”. No mesmo sentido, Woods (2007, p. 41) afirma que “a more modest approach to democratizing 
global governance starts by recognizing the limits of democracy at the international level”, pois o potencial 
de democratização e responsabilização das instituições políticas nacionais é muito maior do que as 
internacionais. 
563 Nesse sentido Faria (2009, p. 313) pondera que “na hipótese de uma ‘república mundial’ construída 
federalmente, o problema é saber como reproduzir a democracia representativa em escala global frente ao 
vasto conjunto de regimes normativos, entidades internacionais e organismos multilaterais criados para 
administrar setores funcionalmente diferenciados das atividades transnacionais. Mesmo levando-se em conta 
as propostas de referendo que envolvem eleitores de vários países, de que modo forjar um sistema 
democrático capaz de racionalizar o poder político e centralizar decisões globais? Como ignorar a força 
explosiva dos nacionalismos e dos processos de separatismo de regiões homogêneas, do ponto de vista 
cultural, linguístico e étnico?” Castells (2005, p. 104) responde que “para que a governança global seja 
possível, é preciso encontrar outras maneiras que não a transposição mecânica do Estado federal para o palco 
internacional”. 
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objetivo impossível, pois a democracia já experimentou uma grande transformação na 

passagem da forma direta para a representativa, conservando seus valores essenciais. 

Portanto, “a similar transformation is need today to adapt and expand democracy to the 

new global era”564. 

Como um sinal que indica a viabilidade da construção de novas formas 

democráticas para além das fronteiras do Estado nacional, Archibugi (2005, p. 76) indica a 

experiência da União Europeia565. 

Uma terceira objeção apresentada à viabilidade do projeto de democracia 

cosmopolita se refere à ausência de meios independentes dos Estados nacionais para impor 

decisões tomadas por organizações globais566 e para estabelecer um direito global de 

caráter coercitivo567. 

Nesse sentido, Mouffe (2006, p. 100) pondera que, respeitando as boas 

intenções dos defensores da democracia cosmopolita,  

                                                 
564 Em artigo anterior, Archibugi (2002, p. 29) já destacava que “yet cosmopolitan democracy does not mean 
replication sic et simpliciter, the model we are acquaited with across a broader sphere. Passing from national 
to planetary democracy is not a mere question of expansion, still less a matter of replacing state by global 
government. To respond to the challenges facing us today we have to reconstruct democracy, with an effort 
of the imagination analogous to that of the eighteenth-century passage from direct to representative forms”. 
Antes, ainda, essa preocupação já estava presente nos textos de Archibugi (2000, p. 144): “it is clearly not 
enough simply to project the process of internal development that states have undergone over the last two 
centuries on to a world scale. Fundamental aspects of that experience – the majority principle, the 
formulation of norms and the use of coercive power – will have to be reformulated, if they are to be applied 
globally”. No mesmo sentido, Macdonald (2010, p. 115) argumenta que não se deve buscar uma forma de 
democracia eleitoral na esfera global, mas sim o desenvolvimento de mecanismos não-eleitorais para as 
escolhas democráticas e o controle do poder político no sistema global. Diante disso, o autor defende formas 
deliberativas de processos decisórios que garantam a manifestação das diferenças dos mais diferentes atores 
globais, e construção de instrumentos mais flexíveis e abertos de delegação de poderes, prestação de contas e 
responsabilização.      
565 Por exemplo, o problema da falta de uma linguagem comum que se manifestará se for constituído um 
Parlamento Mundial, também esteve presente nos primórdios dos Parlamentos Nacionais, na Assembleia 
Geral da ONU e no Parlamento Europeu, mas em todos os casos foi superado pela democracia 
(ARCHIBUGI, 2002, p. 30).  
566 Nesse sentido Bull (2002, p. 294 – 295) comenta: “se sem a intervenção da espada os acordos não são 
mais do que meras palavras, esta será a situação dos acordos dirigidos para criar um governo mundial, assim 
como de qualquer outro acordo”. 
567 Hurrell (1999, p. 67 – 73) aponta cinco problemas fundamentais para a “propensão a adotar formas mais 
duras e mais coercivas de cumprimento das normas” internacionais. Primeiramente, não existe o real 
consenso entre as sociedades tal como apregoado pela retórica liberal e pelos acordos internacionais, o qual 
seria o substrato para o cumprimento coercitivo das normas. Isso porque, o capitalismo não tem se mostrado 
capaz de encontrar saídas para os desafios da pobreza e da desigualdade globais. No campo ambiental, “a 
retórica apaziguadora do desenvolvimento sustentável continua encobrindo profundas divisões”, o mesmo 
ocorrendo no campo dos direitos humanos. Além disso, a “pretensa compatibilidade natural entre economia 
de mercado e democracia liberal” nem sempre se mostra real na prática. Em segundo lugar, “há os bem 
conhecidos riscos do unilateralismo ou do multilateralismo que são dependentes ou podem ser manipulados 
pelos estados mais poderosos”. Em terceiro lugar, existem “tensões entre a legitimidade e a eficácia” das 
instituições internacionais. Em quarto lugar, “é importante ser realista quanto aos limites do que pode ser 
alcançado pela imposição internacional”. Por fim, existe uma “complexa relação entre a promoção de valores 
globais e o possível aparecimento de novas formas de hierarquia”.  



 

 

191

 

given the enormous disparity of power among its members, it is completely 

unrealistic to believe in the possibility of reforming the United Nations in 

order to simultaneously to strengthen them and to make them more 

democratic. The central proposal of the cosmopolitans is therefore revealed 

as impracticable. But one should also be aware of the consequences arising 

from the attempt to extend the concept of rights beyond the nation-state568. 

A esse tipo de crítica, que aponta o caráter idealista do projeto cosmopolita, 

Archibugi (2002, p. 38) responde com um questionamento:  

cosmopolitan democracy has been called ingenuous and ineffective; but 

after years of Realpolitik, what is the result? A new conflict has moved 

onto history’s stage, one that the political and military supremacy of the 

United States and the West has proved incapable of preventing. There could 

not be clearer argument for turning to the politics of cosmopolitan dreams.  

Já Held (1995, p. 109 – 110), embora reconheça a importância dos 

questionamentos feitos ao seu projeto no que se refere aos meios de execução das decisões 

a serem tomadas, por exemplo, por uma nova assembleia internacional democrática569, 

acredita que possam ser superadas ou contornadas. Primeiramente, porque qualquer 

instituição legislativa global deve ser inserida em uma rede de instituições. Em segundo 

lugar, deve-se distinguir as normas que terão a condição de direito independente das 

negociações e ações a serem desenvolvidas em regiões ou localidades específicas, as quais 

vão requerer discussões próprias. Além disso, a questão dos mecanismos de imposição do 

direito nos níveis regional e global ainda não está em vias de ser resolvida, mas a questão 

militar pode se tornar secundária dentro de uma nova configuração internacional do poder. 

Por fim, o autor ressalta que, por um lado, suas respostas às objeções apresentadas ao seu 

modelo de democracia cosmopolita não significam que esteja argumentando que é 

imediatamente realizável570. Mas, por outro, entende que muitos avanços políticos que se 

                                                 
568 Nesse sentido, Hurrell (1999, p. 61) destaca que, embora tenha crescido a demanda por ações do sistema 
político internacional com relação aos mais diferentes temas, não há clareza sobre sua capacidade de 
respondê-las satisfatoriamente. Até porque, de acordo com a análise do autor (1999, p. 64), “há dúvidas sobre 
até que ponto a prática internacional de fato está se movendo, tão firme e consistentemente quanto às vezes 
se afirma, em direção a uma maior centralização do poder. Atualmente, todas as grandes potências estão 
revisando suas atitudes tanto em relação às Nações Unidas em geral quanto ao intervencionismo em 
particular, sendo que o recente período de ativismo das Nações Unidas parece estar chegando ao fim. Há 
poucos sinais de que a Europa esteja assumindo um papel internacional mais ativista e, mesmo na própria 
região, a coordenação da política exterior mostrou-se débil.” 
569 “Would have any teeth to implement decisions? How would democratic international law be enforced? 
Would there be a centralized police and military force?” (HELD, 1995, p. 109 – 110).    
570 Em outro artigo, Held (2007, p. 320) argumenta que “the modern territorial state was not built in a 
generation, and one should not expect major and equally significant transformations – in this case to a 
multilevel, multilayered cosmopolitan polity – to take less time”. Cf. Held, 2001, p. 4, Sousa, 2006, p. 220. 
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imaginavam irrealizáveis, como a unificação da Alemanha de forma pacífica, aconteceram. 

Desta maneira,  

the political space for a cosmopolitan model of democracy has to be made, 

and it is not inconceivable that some space will be made – for elements of it 

at least – in the wake of, for instance, a severe crisis of the global financial 

system, or of the environment, or of war571. 

 

Por fim, são apontadas diversas restrições à concretização do objetivo de as 

instituições políticas de caráter cosmopolita exercerem um controle sobre a economia572.  

Trata-se, como já destacamos nos Capítulos 1 e 2, de um dos maiores desafios 

da democracia, todavia, não existe alternativa à busca do controle democrático sobre as 

                                                 
571 Archibugi (1995, p. 156 – 157) também entende que há sinais de esperança de que o projeto de 
democracia cosmopolita se concretizará em longo prazo, pois, por um lado, alguns problemas 
contemporâneos fundamentais, como meio ambiente e energia, indicam que as ações intergovernamentais 
precisam ser complementadas pela atuação de organizações menos formais e mais dinâmicas e, por outro, 
percebe-se claramente uma tendência à redução da soberania dos Estados. Da mesma forma, Held (2001, p. 
3) acredita que os Estados vão caminhar no sentido de formar redes globais de regulação e governança, 
porque estão sendo forçados a isso por “powerful social agents or movemens of various kinds”, e também 
compreenderam que a colaboração é a melhor maneira de enfrentar os problemas presentes reduzindo custos 
e riscos e aumentando as possibilidades de efetividade de sua ação. O autor (2001, p. 5) acrescenta que 
“accordingly, what’s important about global (and regional) legal chance over the last 50 years is the 
increasing diffusion of responsibility for the maintenance of human rights, or the defense of cosmopolitan 
rights and duties, across different agencies at different levels of governance”, por exemplo, no caso da 
Europa, no âmbito nacional, no da União Europeia e no Tribunal Penal Internacional.  
572 Nesse sentido, valendo-se da análise da teoria dos sistemas e se dirigindo especialmente à proposta 
apresentada por Habermas, Neves (2008, p. 274 – 275) afirma que “a política e a economia, como dois 
sistemas sociais autônomos, encontram-se em uma permanente relação de concorrência recíproca e que, em 
uma sociedade complexa, nenhum dos dois sistemas pode ser controlado com sucesso pelo medium do outro. 
Sendo assim, é muito problemático o projeto de uma simples transferência de funções político-sociais do 
Estado para uma política interna mundial transnacional, com com fim de criar um regime global de bem-estar 
renovado. De acordo com esse projeto, o meio sistêmico da política romperia ou superaria sua fronteiras de 
operação e, libertado de sua vinculação territorial ao Estado, procederia a uma ‘regulação’ mundial da 
economia na direção de um regime de bem-estar. Destarte, não se observa que os os limites da política e do 
direito como sistemas sociais independem da extensão do âmbito espacial de validade das respectivas 
instituições, não havendo nenhum indício, também no contexto da sociedade mundial do presente, de que as 
instituições jurídico-políticas globais possam ter mais êxito do que as locais ou regionais. Por fim, não se dá 
a devida consideração ao fato de que os Estados de bem-estar afetados pela economia globalizada somente 
puderam surgir nas circunstâncias economicamente favoráveis de algumas regiões privilegiadas e com base 
em uma prática político-jurídica que soube aproveitar essas circunstâncias”. Por meio de análise bastante 
distinta, Bull (2002, p. 325 – 328),em análise da década de setenta do século passado, chegou à mesma 
conclusão da inviabilidade de instituições de tipo cosmopolita promoverem o controle da economia e a 
justiça econômica. O autor explica, em primeiro lugar, que os Estados ricos atuam para atender aos interesses 
de seus povos, não havendo sinais de que mudarão essa orientação política para promover o desenvolvimento 
ou padrões sociais mínimos de outros povos. Em segundo lugar, mesmo quando realizada a transferência de 
recursos, sua aplicação dependerá da vontade dos governantes de cada Estado, e as organizações 
internacionais têm uma capacidade limitada de impor condições. Em terceiro lugar, a injustiça econômica e 
social apresenta “causas mais profundas do que o sistema de estados”. Por fim, também há uma ação positiva 
dos Estados nacionais contra o aumento da injustiça socioeconômica, e por essa razão é que se observa que 
“os defensores do governo mundial ou do fortalecimento das instituições globais estão nos países mais ricos e 
poderosos, enquanto os países do Terceiro Mundo e da comunidade socialista são os que mais insistem na 
preservação da soberania estatal”.  
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decisões fundamentais da esfera econômica, pois, como afirma Archibugi (2002, p. 29), “if 

we still want our society to be managed in response to the will of citizens, we will have to 

adjust our institutions to meet socio-economic change”. 

Para concluir essa análise sobre a viabilidade do projeto de democracia 

cosmopolita, ressalta-se, seguindo a avaliação de Archibugi (2011, p. 4), que  

if we ever achieve a form of global governance that embeds some of the 

values and norms of democracy, it is very unlikely to happen as a result of 

a single grand plan. It is, on the contrary, more likely that various changes 

and reforms introduced at the local, national, regional and global levels will 

together contribute to a progressive transformation of world politics, and 

that each individual innovation provides inspirations and encouragement 

for further changes.  

Além disso, como relata Archibugi (2011, p. 11 – 17), há uma série de atores 

sociais e políticos que podem atuar como agentes na promoção da democracia cosmopolita 

por apresentarem algum interesse nas reformas propostas. Assim sendo, como “political 

change occurs when there are interests at stakes and agents willing to mobilise”, há razões 

para acreditar na viabilidade do projeto de democracia cosmopolita. Por exemplo, os 

grupos mais excluídos de todo o mundo, que são mais vulneráveis às crises ambientais, 

econômicas e políticas, são os primeiros a terem interesse na efetivação da democracia 

cosmopolita, inclusive porque, além de sua exclusão socioeconômica, também são 

privados de participar de importantes foros decisórios e poderiam passar a ter acesso a eles. 

Outro grupo importante é o dos imigrantes, que em busca de melhores condições 

socioeconômicas ingressam em diferentes países onde enfrentam grandes dificuldades em 

termos de garantias de direitos. Há também grupos que, por sua própria profissão ou 

condição de vida, podem ser sociologicamente definidos como cosmopolitas, como estrelas 

da música, cinema e esportes, intelectuais, executivos de grandes companhias, funcionários 

públicos que atuam na área de política externa e ativistas sociais. Devem, ainda, ser 

considerados, lideranças globais e movimentos sociais com interesses em áreas específicas, 

que necessitam de fóruns globais institucionalizados para se manifestarem. Embora os 

partidos políticos continuem a ser fundamentalmente nacionais em seus objetivos, é 

crescente a dificuldade de manterem essa posição, diante da dimensão global que os 

problemas com os quais lidam adquiriram, de maneira que a agenda dos partidos começa a 

mudar e passam a desenvolver a perspectiva de atuar globalmente, como ocorre com os 

Verdes. Os sindicatos e movimentos de trabalhadores também são desafiados pela 

globalização econômica, especialmente pela dificuldade em manter empregos e direitos 
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trabalhistas em um contexto de competição global e domínio do mercado por corporações 

transnacionais. Diante disso, precisam desenvolver a solidariedade transnacional da classe 

trabalhadora, o que, aliás, é um ponto que sempre esteve presente em sua ideologia. Por 

fim, mesmo as corporações transnacionais podem ter interesse em alguns avanços em 

termos de governança global, sobretudo no campo da regulação econômica e do Direito 

Administrativo573. 

Como pudemos observar nas considerações feitas anteriormente, o projeto de 

democracia cosmopolita sofre questionamentos com relação à sua correção analítica e às 

suas prescrições (tanto no que se refere ao aspecto valorativo como quanto à sua 

viabilidade). Primeiramente, críticos ponderam que, embora estejam em curso 

mobilizações de atores sociais não estatais no âmbito global, não há razões para se 

acreditar que exista uma “sociedade civil global” semelhante às nacionais. Todavia, os 

defensores modelo entendem que a existência da sociedade civil (enquanto identidade 

cultural e convergência de projetos e discursos) não constitui uma condição para a 

cidadania cosmopolita, inclusive porque, muitas vezes, as próprias instituições podem dar 

origem ao povo. Em segundo lugar, costuma-se afirmar que o discurso da universalidade 

dos direitos humanos (fundamento ético do projeto cosmopolita) está a serviço do 

imperialismo cultural, que legitima e favorece a ampliação do poder dos países mais ricos. 

Em sentido contrário, os defensores da democracia cosmopolita argumentam que não 

defendem a hegemonia cultural do Ocidente, mas somente que, respeitadas as diferenças 

de cada povo, devem ser criadas instituições democráticas capazes de mediar a relação 

entre diferentes culturas e de permitir a busca de soluções para os problemas coletivos, 

com fundamento na dignidade e nos direitos comuns a todos os homens. Em terceiro lugar, 

afirma-se que a concepção de política do modelo de democracia cosmopolita é equivocada, 

pois recusaria a presença do antagonismo como parte constitutiva essencial da política e 

supervalorizaria o consenso e a racionalidade. Responde-se a essa objeção aceitando-se 

que a força e o interesse têm sua importância, mas não podem ser considerados os únicos 

                                                 
573 McGrew (2003, p. 508 – 510) também ressalta algumas respostas apresentadas pelos teóricos da 
democracia transnacional aos céticos, defendendo a viabilidade do projeto: (1) é inegável que a globalização 
provocou mudanças substanciais na política, especialmente em termos de soberania, território e capacidade 
de autogoverno das comunidades, de maneira que os espaços nacional e internacional em grande medida 
passam a se confundir; (2) o Estado moderno é uma das formas de organização política, mas não é a única, 
não existiu sempre e a política é um processo dinâmico, sempre em transformação; (3) existe um processo de 
ampliação de direito internacional e de formação de arranjos institucionais multilaterais, regionais e 
transnacionais; (4) paralelamente está em construção um conjunto de princípios democráticos na sociedade 
de Estados, como autodeterminação e soberania popular; (5) por fim, as objeções às propostas de democracia 
transnacional não devem ser encaradas como razões para abandonar o projeto, mas sim para a defesa de que 
se torne mais vigoroso, inclusive na busca da realização de justiça social no plano global. 
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elementos que movem a política. Além disso, não é correto supor que os interesses de 

todos os atores políticos sejam contrários à democratização dos processos decisórios. Em 

quarto lugar, há aqueles que entendem que o modelo cosmopolita não seria uma forma de 

democracia desejável, por diferentes razões, tais como: (1) limitaria a soberania dos 

Estados e a autonomia de seus cidadãos; (2) favoreceria a ampliação do controle das 

potencias mundiais sobre o restante dos povos, e não atingiria nenhum resultado em termos 

de democratização da governança global; (3) por seu caráter centralizador, não seria 

eficiente e representaria uma ameaça à liberdade; (4) ao focar a superestrutura 

institucional, a democracia cosmopolita deixaria de cuidar da infraestrutura econômica; (5) 

o mecanismo proposto para suprir o déficit democrático das instituições representativas 

nacionais e das organizações internacionais pelo projeto cosmopolita (participação de 

organizações não-governamentais junto a organismos internacionais e globais) seria tão ou 

menos representativo e legítimo do que os instrumentos atuais. Em contrapartida, os 

cosmopolitas respondem que: (1) a compreensão da soberania que se tem hoje não tem 

servido para impedir que os países econômica e militarmente mais poderosos façam uso de 

suas forças para fazer prevalecer seus interesses, mas tem sido útil para governos 

autoritários oprimirem seus cidadãos; (2) a proposta não compreende um governo mundial, 

mas sim alianças voluntárias entre organizações governamentais e metagovernamentais, 

bem como um sistema de governança de múltiplos níveis; (3) os alegados riscos de uma 

tecnocracia global já existem, e a democracia cosmopolita atuaria para reduzi-los; (4) a 

ampliação da democratização de instituições que regulam o mercado contraria os interesses 

econômicos dominantes; (5) a ação das organizações não-governamentais encontra uma 

legitimidade de caráter substancial, o projeto de democracia cosmopolita considera a 

necessidade de criação de instrumentos de transparência e responsabilização das 

organizações não-governamentais, bem como outras formas de representatividade junto 

aos Parlamentos regionais e global. Finalmente, questiona-se a inviabilidade do projeto de 

democracia cosmopolita, em virtude de: (1) obstáculos de caráter estrutural (como a 

desigualdade socioeconômica e política entre os Estados) e (2) institucional (vinculação da 

política ao território dos Estados, inviabilidade da centralização e da racionalização de 

decisões em âmbito global, e inadequação da reprodução das instituições da democracia 

representativa na esfera global); (3) inexistirem meios independentes dos Estados nacionais 

para impor decisões tomadas por organizações globais e para estabelecer um direito global 

de caráter coercitivo; (4) não ser possível as instituições políticas cosmopolitas exercerem 

um controle sobre a economia. Respondendo a esses questionamentos, os autores 
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cosmopolitas afirmam que: (1) também existem condições estruturais que favorecem a 

concretização do projeto cosmopolita (como a interação entre os Estados decorrente da 

globalização econômica e cultural); (2) as instituições democráticas, no âmbito global, não 

podem e não devem simplesmente reproduzir as formas democráticas conhecidas do 

âmbito nacional, propondo-se a construção de instituições inovadoras de governança; (3) 

se for verdade que o projeto cosmopolita é ingênuo, o caminho “realista” também não 

apresenta resultados que justifiquem que continue a ser seguido, além de que novos 

arranjos institucionais e uma nova cultura democrática, a longo prazo, poderão reduzir a 

importância do uso da força no âmbito político (inclusive internacional); (4) embora o 

controle democrático sobre as decisões fundamentais da esfera econômica seja um dos 

principais desafios da democracia, ele precisa continuar a ser perseguido.  

Nosso posicionamento sobre as objeções ao modelo de democracia cosmopolita 

desenvolvido por David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi e as respostas por 

eles apresentadas será explicitado no próximo Capítulo, quando discutiremos a questão 

central que motivou esta pesquisa: qual o potencial de o projeto de democracia 

cosmopolita suprir o déficit democrático das instituições representativas brasileiras 

decorrente da globalização e do policentrismo do poder?  
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CAPÍTULO 4 – DEMOCRACIA COSMOPOLITA X DEMOCRACIA 
REPRESENTATIVA BRASILEIRA 
 

 

Ao longo dos Capítulos anteriores, procuramos estabelecer as condições para 

enfrentar a questão que motivou esta investigação: no Capítulo 1, definimos os 

pressupostos da análise (ideologia e interesse da tese, conceitos fundamentais, delimitação 

temporal e espacial da investigação, panorama sobre o campo temático pesquisado); no 

Capítulo 2, desenvolvemos um diagnóstico sobre o déficit democrático das instituições 

representativas decorrente da globalização e do policentrismo do poder; e, no Capítulo 3, 

apresentamos o modelo de democracia cosmopolita, tal como desenvolvido por David 

Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi.  

Podemos, então, neste Capítulo, a partir de uma perspectiva analítica jurídico-

política, contrapor os modelos de democracia representativa, de base territorial, e 

cosmopolita, de caráter transterritorial, e discutir o potencial deste para suprir o déficit 

democrático das instituições representativas brasileiras decorrente da globalização e do 

policentrismo do poder.  

Preliminarmente, é preciso ter a clareza sobre o fato de que as instituições 

representativas brasileiras apresentavam um déficit democrático devido a causas anteriores 

e independentes do fenômeno da globalização.  
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Há limites, ameaças e paradoxos que, conforme assinalado por Bobbio574, 

acompanham a democracia representativa há muito tempo e também afetam a democracia 

brasileira, tais como: a formação da opinião pública conduzida pela mídia, a apatia política, 

o predomínio do voto clientelista em prejuízo do voto por convicção, a existência de 

corpos intermediários entre os representantes e os representados, a representação de 

interesses parciais e não os nacionais, processos decisórios não democratizados (como a 

definição da política econômica), a presença do poder oligárquico e do “poder invisível”, 

os limites da “regra da maioria”, a influência decisiva do dinheiro nas eleições e na 

formação de consensos, e a grande dificuldade em se submeter o poder econômico ao 

controle democrático.  

Além disso, existem alguns elementos históricos, da cultura política e da 

sociedade brasileiras, que provocam déficit democrático nas instituições representativas 

pátrias, comprometendo a qualidade da democracia nacional575, como por exemplo: o 

bloqueio à soberania decorrente da condição de Estado periférico e da apropriação do 

Estado por interesses privados – tanto pelo poder econômico, como pelos ocupantes de 

mandatos políticos e funções públicas em geral (patrimonialismo), o clientelismo, o 

populismo e o personalismo, de maneira que o Estado brasileiro nunca se constituiu em 

verdadeira instância de mediação política, em autêntica esfera pública. Por fim, destaca-se 

a desigualdade, a exclusão e a baixa integração que caracterizam a sociedade brasileira576 e 

que também afetam as condições materiais para a realização da democracia.  

Assim sendo, observa-se que há um comprometimento da função representativa 

e do jogo democrático majoritário que não apresenta quaisquer relações com a 

globalização. Isso pode ser claramente ilustrado pelo avanço da atuação do Supremo 

Tribunal Federal em campos que sempre foram considerados próprios do Poder 

Legislativo, devido à inércia deste Poder no cumprimento de suas funções, o que tem 

suscitado reações de caráter corporativo e não propriamente no sentido de assumir sua 

missão institucional. Ainda existe, pois, um campo importante de investigação a partir do 

paradigma da democracia representativa de base territorial577, o qual não será explorado 

                                                 
574 Cf. Capítulo 1, item 1.5.3, Bobbio, 2006, p. 36, 46 – 48. 
575 Sobre os critérios para avaliação da qualidade da democracia, cf. Capítulo 1, item 1.5.2. 
576 Cf. Capítulo 1, item 1.4.  
577 A propósito, Torelly (2010, p. 51 – 52) salienta que “aparte as virtudes de todos que acreditam e 
trabalham por tais projetos de aperfeiçoamento democrático das instituições que regem a ordem 
internacional, ainda que muitas vezes em dimensões utópicas diante da referida realidade mundial, a 
democracia interna aos Estados nacionais, ao contrário de qualquer posição ambivalente, ainda constitui fator 
essencial para a eficácia dos direitos fundamentais. Uma vez que todos os órgãos de decisão sobre questões 
que afetam o conjunto da sociedade devem ser submetidos ao controle e ao contrapeso de outros órgãos, dado 



 

 

199

 

em virtude do recorte temático desta tese e dos limites desse paradigma para a 

compreensão da realidade contemporânea, os quais foram explicitados na introdução e nos 

Capítulos 2 e 3, mas é preciso ressaltar a existência de tais questões, sob pena de, ao não 

fazê-lo, incorrermos no equívoco de atribuir ao fenômeno da globalização toda a 

explicação sobre o déficit democrático das instituições representativas brasileiras.  

Isso não significa, conforme demonstramos no Capítulo 2, que o déficit 

democrático das instituições representativas brasileiras não tenha sido potencializado em 

virtude da globalização e do policentrismo do poder, bem como que não existam outras 

maneiras pelas quais se manifesta em virtude desses fenômenos.  

As consequências políticas da miséria, da exclusão e da desigualdade social578, 

como a deslegitimação do governo, a apatia política (decorrente do enfraquecimento do 

sentimento de valor próprio), e a insegurança existencial, que comprometem a 

independência e as condições materiais mínimas para o engajamento em qualquer projeto 

coletivo, evidentemente, não são novidades na história brasileira trazidas pela 

globalização. Entretanto, são condições que se aprofundaram em virtude desse fenômeno, e 

mais: a ordem global vigente, de certa forma, depende da situação de medo e incerteza em 

que maior parte da humanidade vive para se perpetuar579. Além disso, se no passado, seria 

possível esperar que uma ação isolada do Estado fosse capaz de revertê-la, por meio da 

adoção de determinadas políticas sociais e econômicas, no contexto da globalização isso 

não é mais possível, de maneira que há uma demanda por uma ação política transterritorial.  

Análise semelhante pode ser feita em relação à crise de motivação e de 

programas políticos580. É verdade que grande parte do descrédido da população brasileira, 

em relação ao sistema representativo-partidário, deve-se a fatores como a corrupção e a 

histórica ineficiência do Estado brasileiro, bem como que, em nossa recente e conturbada 

história democrática, os partidos políticos, de maneira geral, nunca foram exemplos de 

rigor programático e de coerência entre o discurso e a prática política. Todavia, também é 

possível observar que, em virtude da globalização e do componente ideológico que 

contribuiu com seu desenvolvimento, qual seja, o neoliberalismo, houve um alinhamento 

ao centro dos principais partidos brasileiros e uma drástica redução das alternativas 

programáticas. Embora o discurso seja diferente, a prática dos últimos partidos que 

                                                                                                                                                    
que a democracia busca uma aproximação do consenso e o acolhimento da vontade da maioria com pleno 
respeito pelos direitos da minoria, não há nenhum instrumento mais eficaz do que a aproximação das 
estruturas de poder da cidadania e a própria participação da sociedade nos processos decisórios”.  
578 Cf. Capítulo 2, item 2.3.1. 
579 Cf. Bauman, 2000, p. 179 – 182. 
580 Cf. Capítulo 2, item 2.3.2.  
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governaram o Brasil, diferencia-se muito mais em termos de grau (um pouco menos ou um 

pouco mais de presença do Estado nos campos econômico e social), do que em projetos 

políticos e de sociedade de fato diferenciados581. Além disso, a construção desses projetos 

parece muito mais determinada pelo poder econômico do que pelos atores políticos, em 

uma atitude de prostração diante da “vontade do mercado”. Por fim, parcela siginificativa 

da sociedade, justamente por influência do poder econômico e da mídia por ele controlada, 

entende que a competição ideológica é indesejável582. Assim, no atual contexto político, 

não se vislumbra sequer a possibilidade de construção, ainda que, em tese, de programas 

alternativos, do que decorre a necessidade de novas perspectivas conceituais, institucionais 

e materiais sobre a democracia, que ofereçam melhores condições para a manifestação de 

dissensos e para a agregação social em torno de projetos realmente diferenciados para as 

escolhas políticas.   

Da mesma forma, quando se trata da crise de impotência da política583, embora 

se reconheça que o poder econômico sempre foi um obstáculo para a manifestação da 

soberania popular por meio das instituições representativas, bem como que, pelas razões já 

expostas, no Brasil, a soberania sempre foi bloqueada, anteriormente à globalização, pelo 

menos se identificava de qual agente se poderia cobrar e, de certa forma, esperar, a 

concretização das decisões tomadas no âmbito das instituições democráticas, qual seja, o 

Estado. Todavia, em um contexto de policentrismo do poder, no qual: (1) muitos 

fenômenos que afetam significativamente a vida dos cidadãos são influenciados ou 

determinados por fatores que o Estado não consegue controlar; (2) este passa a dividir a 

mediação política com outros poderosos atores; (3) a ordem jurídica estatal concorre com 

outras ordens normativas; e (4) a temporalidade dos processos políticos estatais revela-se 

incompatível com outras temporalidades importantes, como a instantaneidade do mercado 

financeiro, não é mais possível identificar um sujeito capaz de, individualmente, 

concretizar as decisões democraticamente estabelecidas584. Há, portanto, um descompasso 

                                                 
581 Cf. Capítulo 1, item 1.3. 
582 Cf. Bauman, 2000, p. 78 – 84. 
583 Cf. Capítulo 2, item 2.3.3.  
584 Nesse sentido, Boaventura de Souza Santos (1999, p. 120) explica que está ocorrendo uma “transformação 
da soberania e do modo de regulação que se excerce em rede num campo político muito mais vasto e 
conflitual onde os bens públicos, até agora produzidos pelo Estado – legitimidade, bem-estar econômico e 
social, segurança e identidade cultural -, são objeto de disputa e negociação permanentes que o Estado 
coordena com variável nível de superordinação. Esta nova organização política, que é de fato um conjunto 
muito heterogêneo de organizações e fluxos, não tem centro, e a coordenação do Estado funciona como 
imaginação do centro”. Dessa maneira, continua o autor (1999, p. 120 – 121), “o Estado, mais que uma 
materialidade institucional e burocrática, é o campo de luta política muito menos codificada e regulada que a 
luta política convencional”, apresentando-se como um dos componentes do “espaço público não estatal”. 
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entre a economia que se globalizou e a política que permanece local, entre as instâncias em 

que decisões importantes são de fato tomadas e executadas e aquelas em que há 

participação democrática, o que demanda uma reconfiguração do projeto democrático a 

fim de que seja promovido o encontro entre essas duas instâncias, e o adequado 

enfrentamento da crise de  impotência da política. 

Três advertências preliminares ainda são necessárias antes de prosseguirmos. 

Por um lado, os argumentos desenvolvidos, ao longo deste trabalho, demonstram que não 

se pode pretender enfrentar o problema do déficit democrático das instituições 

representativas com os olhos voltados para um passado glorioso da democracia de base 

territorial, o qual, na verdade, nunca existiu, especialmente no caso brasileiro585. Por outro 

lado, não há razões para um otimismo romântico sobre o futuro da democracia, o que fica 

evidenciado pelo contexto da atual crise econômica mundial e pela maneira como a União 

Europeia, experiência que inspira várias discussões de caráter cosmopolita, tem reagido a 

ela586. Finalmente, como o projeto de democracia cosmopolita que estudamos foi 

formatado a partir da realidade europeia, é preciso ter cautela quanto à sua adequação às 

especificidades da realidade brasileira, a começar pelos problemas sociais e histórico-

culturais já descritos. Além disso, se, na Europa, a globalização foi decisiva para um 

processo de desmonte do Estado Social, o qual vem sendo agravado pela atual crise 

econômica, no Brasil, a ausência do Estado perante as questões sociais é histórica, 

assistindo-se, ao contrário, na última década, um crescimento de sua intervenção nos 

campos econômico e social.  

                                                 
585 A propósito, Dowbor (2001, p. 5 – 7) explica que é comum se buscar a facilidade da afirmação de que no 
passado a sociedade funcionava melhor, bem como a solução para os problemas atuais nas “ideologias 
simplificadoras do século XIX”. Isso pode ser ilustrado tanto no fato de que “grande parte da esquerda 
trabalha ainda com uma visão clássica de que a justiça social e a solidariedade virão através do reforço de 
estruturas estatais”, como na atitude da direita que pensa ainda ser possível “casar a economia do século XXI 
com a política do século XIX”. Ocorre que tais análises sobre o funcionamento da sociedade anterior à 
globalização contemporânea não passam de idealizações, pois algumas questões (como a ambiental e as 
desigualdades sociais) podem até ter se agravado, mas se estava muito longe de existir uma sociedade 
socialmente justa, ambientalmente equilibrada e democraticamente regulada. Além disso, “a própria visão de 
Estado tem de ser revista, pois o sistema atual não permite que um Estado, reforçado ou não, responda a estes 
problemas”. Da mesma forma, não é possível compreender o funcionamento da economia contemporânea, 
comandada pelas gigantes corporações transnacionais, com o ambiente de pequenos empreendedores e com 
peso significativo das preferências dos consumidores existentes nos primórdios do capitalismo.  Portanto, a 
questão não é atribuir mais poder ao Estado ou mais liberdade ao mercado a partir das fórmulas do século 
XIX, as quais “já não correspondem às novas necessidades de regulação social”, mas sim como “restituir ao 
cidadão, à sociedade civil, formas efetivas de controle tanto sobre a empresa como sobre o Estado” 
(DOWBOR, 2001, p. 5 – 7).    
586 Cf. Capítulo 1, item 1.2.  
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Feitas essas considerações, podemos avançar na contraposição entre os modelos 

de democracia cosmopolita e representativo, considerando-se os seguintes aspectos: (1) 

temática; (2) espaço; (3) tempo; (4) atores, estrutura organizacional, e procedimentos.  

 

4.1. Temática da Democracia Cosmopolita X Temática da Democracia 
Representativa  
 

O modelo de democracia representativa apresentava, originalmente, como sua 

temática, ou seja, como conjunto de problemas que o inspiraram e que pretendia resolver, a 

limitação e o controle do poder do Estado, tendo em vista a garantia das liberdades 

individuais e das condições institucionais para o funcionamento do livre mercado. 

Posteriormente, com a ampliação do sufrágio, a ação de movimentos sociais, o surgimento 

de partidos de massa e o avanço de ideias socialistas e social-democratas, questões como a 

garantia de direitos sociais, a regulação da economia e a mediação da distribuição de 

riquezas passaram a fazer parte da temática das instituições representativas.  

Já a democracia cosmopolita, embora no modelo estudado demonstre uma 

preocupação com uma temática bastante abrangente e proponha um modelo de governança 

de múltiplos níveis, tem como motivação principal a democratização das organizações 

internacionais, a começar pela ONU, com o propósito de enfrentar problemas como a paz e 

a segurança internacional, a sustentabilidade ambiental, a proteção dos direitos humanos 

contra violações praticadas por governos autoritários e a regulação do mercado financeiro 

internacional. 

Observa-se, portanto, que a elaboração e execução de políticas públicas sociais 

e urbanas, o saneamento básico e o combate à violência nas cidades, por exemplo, são 

questões ainda bastante releventes no Brasil e que devem ser discutidas no âmbito das 

instituições representativas e do Estado nacional. Desta maneira, o déficit democrático 

existente na regulação dessas questões não é um problema a ser enfrentado pelo projeto de 

democracia cosmopolita, pois sua temática é outra.  

Por outro lado, o Estado nacional não é capaz de enfrentar satisfatoriamente os 

temas destacados pelo projeto de democracia cosmopolita, como a segurança internacional, 

sob pena de prevalecer a “lei do mais forte” (o que, em diversos exemplos recentes, ainda 

se tem observado), ou a sustentabilidade ambiental e a regulação do mercado financeiro 

internacional, pois, como por diversas vezes salientado, são problemas que extrapolam as 

fronteiras dos Estados e são determinados pela atuação de múltiplos atores (corporações 
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transnacionais, organizações internacionais, organizações não-governamentais etc.) e 

diferentes ordens normativas. Assim, a mediação dessas questões exige a atuação de 

organizações globais democratizadas, pois, em caso contrário, os cidadãos de cada Estado 

continuarão a ser afetados por elas sem que disponham de quaisquer instrumentos de 

participação democrática além da atuação de seus governos em algumas instâncias 

internacionais587. Trata-se, pois, de uma temática em que o modelo de democracia 

cosmopolita tem uma contribuição significativa a oferecer diante do déficit democrático 

das instituições representativas, sobretudo quando consideramos a impotência e a ausência 

de projetos da política nacional para lidar com ela.  

Há, todavia, um ponto de intersecção entre a temática da democracia 

cosmopolita e a da democracia representativa: a mediação dos conflitos distributivos e o 

financiamento das políticas públicas. Se a definição e a execução das políticas públicas 

sociais, inclusive as de caráter distributivo, são problemas pertinentes às instituições 

representativas, seu financiamento depende da arrecadação tributária, a qual, em grande 

medida, está atrelada ao desempenho da economia nacional que, por sua vez, no contexto 

da globalização, está cada vez menos sob o controle dos governos, em virtude da redução 

da margem de liberdade e eficácia dos instrumentos de política econômica588, e, cada vez 

mais, depende do comportamento da economia global, em relação ao qual só se pode criar 

alguma expectativa de regulação eficiente por meio de instituições globais com 

legitimidade e poder para impor suas decisões. Assim, o enfrentamento de tais questões 

depende tanto das instituições representativas nacionais como de instituições regionais e 

globais democratizadas, ou seja, de um sistema de governança de múltiplos níveis, tal 

como proposto pelo projeto de democracia cosmopolita de David Held, Anthony McGrew 

e Daniele Archibugi.  

Entretanto, essa afirmação não significa que entendemos que o problema do 

financiamento das políticas públicas e da mediação democrática dos conflitos pela 

distribuição das riquezas seja algo fácil de ser resolvido, muito pelo contrário, nem temos a 

pretensão de apresentar uma proposta para solucioná-lo nesta tese.  

Da perspectiva do dever-ser, reiteramos nossa posição no sentido de que a 

concretização dos direitos humanos e a promoção da igualdade não podem ser entregues à 

mediação do mercado. Cabe, pois, à política democrática, não limitada ao Estado nacional, 

                                                 
587 A qual, como discutimos no Capítulo 3, revela-se ineficiente da perspectiva regulatória e deficitária do 
ponto de vista da democracia.   
588 Cf. Capítulo 2, itens 2.1.3 e 2.2.   
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nem centralizada em uma instância global qualquer, exercer o protagonismo da mediação 

dos conflitos distributivos, submetendo o poder econômico à democracia, como condição 

indispensável para atingir esses objetivos, tanto por razões ideológicas como empíricas589.  

Porém, em termos analíticos, também reforçamos o entendimento de que o 

efetivo controle sobre o poder econômico é um limite que a prática democrática ainda não 

conseguiu transpor, e não há elementos fáticos que autorizem uma previsão de que poderá 

fazê-lo590. Mas, se houver alguma perspectiva nesse sentido, no contexto da globalização e 

do policentrismo do poder, ela passa pelo projeto de democracia cosmopolita, com a 

consciência de que a democracia apresenta uma inerente dimensão utópica, é um processo 

em permanente construção e inacabado, e não pode ser considerada como uma questão de 

tudo ou nada, mas apresenta graus, cujo avanço depende da atuação de teóricos, políticos e 

das diferentes forças sociais591.  

 

4.2. Espaço da Democracia Cosmopolita X Espaço da Democracia Representativa  
 

No aspecto espacial, os modelos de democracia cosmopolita e representativa 

apresentam diferenças substanciais.  

A democracia representativa foi forjada para operar no âmbito do Estado 

nacional e a partir de seus paradigmas, pois: (1) seu objetivo é limitar e controlar o poder 

estatal; (2) os limites de jurisdição das decisões tomadas pelas instituições representativas 

são definidos pelas fronteiras do território do Estado; (3) em cada Estado, são atribuídos os 

direitos de cidadania (de representar e eleger representantes políticos etc.) aos sujeitos que 

compõem seu povo, ou seja, o conjunto de pessoas que habitam seu território ou que 

preencham as condições de pertencimento à sua nacionalidade e de aquisição de direitos 

políticos, conforme os requisitos estabelecidos no ordenamento jurídico estatal; (4) o 

fundamento desses direitos de cidadania encontra-se na comunhão de interesses e na 

identidade histórico-cultural existente entre os membros do povo592.  

Já o modelo de democracia cosmopolita foi concebido a partir de uma 

concepção transterritorial de política, para operar no âmbito global: (1) seu objetivo é o 

                                                 
589 Cf. Capítulo 1, itens 1.1.1, 1.1.2, 1.2, Capítulo 2, item 2.1.3. A propósito, Habermas (2001, p. 100) afirma 
que “apenas o poder deixa-se democratizar, o dinheiro não”, de maneira que são descartadas as 
“possibilidades de autocondução democráticas na medida em que a regulação de âmbitos sociais passa de um 
meio para outro”.     
590 Cf. Capítulo 1, item 1.5.3.  
591 Cf. Capítulo 1, item 1.5.1.  
592 Cf. Capítulo 1, item 1.4.2.  
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desenvolvimento da democracia através dos Estados, das regiões e das redes globais593; (2) 

os limites de jurisdição das decisões tomadas pelas instituições democráticas devem variar 

conforme o âmbito em que estiverem instaladas dentro de um sistema de governança de 

múltiplos níveis, desde o local, passando pelo estatal e regional, e chegando até o global594; 

(3) o exercício da cidadania cosmopolita não depende da nacionalidade ou do atendimento 

de requisitos estabelecidos nos ordenamentos jurídicos dos Estados nacionais, pois está 

vinculado a direitos globais de cidadania que conferem a todos a possibilidade de 

participarem, direta ou indiretamente, de todas as instâncias em que são tomadas decisões 

que afetam significativamente seus interesses; (4) o fundamento desses direitos de 

cidadania não se encontra no pertencimento a uma comunidade nacional, mas na condição 

de igualdade entre todos os homens e nos direitos humanos dela decorrentes595. 

Diante dessa comparação, nota-se que o modelo cosmopolita, ao desvincular a 

democracia do território do Estado nacional, apresentando uma concepção democrática 

transterritorial, e substituir o conceito de cidadania nacional pelo de cidadania cosmopolita, 

promove uma ruptura com o modelo representativo.  

Entendemos que não existem elementos suficientes para atribuir a condição de 

paradigma analítico da realidade política contemporânea à compreensão do espaço 

democrático e da cidadania apresentada pelo modelo de democracia cosmopolita, pois, 

embora seja possível demonstrar que a política e a esfera pública ultrapassaram os limites 

do Estado nacional, tornaram-se transterritoriais e policêntricas596, e, não obstante a 

importância crescente da atuação de movimentos sociais, organizações não-

governamentais etc. na esfera global, não se pode afirmar que exista uma “sociedade civil 

global” ou um “povo global”, que seriam requisitos para a cidadania cosmopolita. No 

entanto, é possível pensarmos o modelo de democracia cosmopolita como um novo 

paradigma normativo para a cidadania, pois, no contexto político atual, é a partir da ideia 

de cidadania cosmopolita que se deve aferir a legitimidade dos regimes políticos e 

desenvolver projetos de arquitetura jurídico-institucional. Inclusive, porque para se suprir o 

déficit democrático das instituições representativas pode ser indispensável a construção de 

instituições que atribuam à comunidade internacional a condição de “povo”597, se não com 

fundamento em uma identidade histórico-cultural, que de fato não existe nesse âmbito (e, 

                                                 
593 Cf. Capítulo 3, item 3.1.1. 
594 Cf. Capítulo 3, item 3.1.3.  
595 Cf. Capítulo 3, item 3.1.2. 
596 Cf. Capítulo 1, item 1.4.1.1, Capítulo 2, itens 2.2 e 2.3.3. 
597 Cf. Capítulo 3, item 3.3.1, Archibugi, 2004, p. 461, Ferrajoli, 2006, p. 461 – 463.  
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muitas vezes, nem mesmo dentro de muitos Estados nacionais), a partir de um imperativo 

ético da condição de igualdade entre os seres humanos, e de uma exigência política de se 

promover uma governança global democrática em um contexto de globalização e 

policentrismo do poder. 

 
4.3. Tempo da Democracia Cosmopolita X Tempo da Democracia Representativa  
 

As instituições representativas, pela própria natureza de seus procedimentos, 

operam em tempo diferido. As eleições, as deliberações parlamentares, decisões 

governamentais, enfim, a formação de consensos, de maneira geral, exigem longos debates 

e tempo para reflexão e negociações, além de que os projetos políticos são construídos a 

partir de uma perspectiva de longo prazo.  

Todavia, as tecnologias e a globalização aceleraram radicalmente o tempo dos 

processos sociais. A economia global, especialmente o mercado financeiro internacional, 

passou a funcionar em tempo real, e as perspectivas de longo prazo cederam lugar ao 

protagonismo da instantaneidade e da fluidez. Essa dissociação entre o tempo da política e 

o tempo da economia (e de grande parte dos processos sociais) é, como já ressaltamos, um 

fator fundamental do déficit democrático das instituições representativas, pois isso 

compromete a capacidade de elas exercerem a mediação de diversos fenômenos, e os 

atores que se adaptam melhor a essa nova temporalidade (como os agentes do mercado 

financeiro), tornando-se mais ágeis na tomada e execução de suas decisões, exercem um 

domínio sobre os demais598. Portanto, a democracia representativa, que foi concebida para 

operar em um ritmo bem mais lento, não responde satisfatoriamente à temporalidade da 

economia globalizada.     

Ocorre que os autores cosmopolitas que estudamos não enfrentaram 

diretamente esse problema599. Se diante dos limites do modelo representativo referentes à 

compreensão da democracia e da cidadania restrita ao território estatal, tais autores 

propõem as alternativas da democracia transterritorial, da governança de múltiplos níveis, 

e a ideia de cidadania cosmopolita, para os problemas decorrentes da incompatibilidade 

entre o tempo das instituições representativas e o tempo da economia globalizada e da 

sociedade organizada em rede, eles não apresentam uma resposta convinvente.  

Das ideias de governança em múltiplos níveis e de subsidiariedade, podemos 

extrair a percepção de que, quanto mais próximos dos problemas a serem resolvidos, e 
                                                 
598 Cf. Capítulo 2, itens 2.2, 2.1.4, Capítulo 1, item 1.2, Dowbor, 2001, p. 15.  
599 Pelo menos em todos os artigos aos quais conseguimos ter acesso.  
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quando menor for o número de participantes dos processos decisórios, além de uma 

participação mais intensa600, seria possível a obtenção de respostas mais rápidas. Mas 

como ficaria a questão do tempo da tomada e da execução das decisões nas instituições 

globais, como a “Assembleia dos Povos”601? Não seria mais lento ainda do que o tempo 

das instituições representativas? 

É verdade, como explica Dowbor (2001, p. 14), que, em virtude do fato de 

enfrentarmos “um mundo que muda rapidamente, com complexidade e diversidade 

qualitativamente amplos”, é necessário “gerar instrumentos de regulação social mais ágeis, 

flexíveis e participativos”, bem como que tratem, simultaneamente, das dimensões 

econômicas, sociais e políticas dos problemas.  

Mas como fazer isso? A resposta estaria nas tecnologias das comunicações? E 

mais: seria possível conferir aos processos políticos a agilidade e a flexibilidade 

necessárias para compatibilizar sua temporalidade com a da economia globalizada e da 

sociedade em rede? Ou agilidade e flexibilidade não são compatíveis com os processos 

políticos democráticos? Aplicando-se esses questionamentos ao projeto de democracia 

cosmopolita, também indagamos: ele contempla essas necessidades ou apenas transfere 

para a escala global a lentidão e a rigidez das instituições representativas de base 

territorial?  

Por enquanto, registramos essas questões e o fato de que não foram enfrentadas 

pelos autores que estudamos, de maneira que se trata de um importante campo de 

investigação no âmbito da teoria da democracia cosmopolita, e uma lacuna significativa no 

que se refere ao potencial de o modelo objeto desta tese suprir o déficit democrático das 

instituições representativas. No próximo item, juntamente com a contraposição entre os 

atores, a estrutura organizacional e os procedimentos da democracia representativa e da 

democracia cosmopolita, manifestaremos uma posição (não propriamente uma resposta) 

com relação a tais questões.  

Antes, porém, destacamos uma reflexão apresentada por Zagrebelsky602, para 

quem a democracia é  

essenzialmente tempo, il tempo che ci dà il distacco daí problemi e dalle 

loro soluzioni. Uma democrazia “in tempo reale” è quel regime in cui la 

folla viene interrogata e risponde immediatamente: interrogata dal 

                                                 
600 Cf. Capítulo 3, item 3.1.3, Held, 2007, p. 250 – 251.  
601 Cf. Capítulo 3, item 3.2.  
602 Una Rifflessione sulla Democrazia. In AA.VV. Constituzione Democrazia Antifacismo. Torino, 1994. 
Apud Giovine, 2001b p. 63.  
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demagogo, cioè da colui che muove la folla. La forma attuale di questa 

pseudo democrazia che tende allá demagogia è quella dei sondaggi 

d’opinione. I sondaggi sono um rivelamento degli orientamenti della gente, 

come si dice, in tempo reale: si formula il quesito e si aspetta 

istantaneamente la risposta, che può consistere o in uma telefonata o 

nell’accendere o spegnere le luci o, come avviene in certi paesi piu avanzati 

del nostro, nella cosiddetta democrazia elettronica. Questa ... non è 

democrazia perché distrugge il fattore tempo, che è essenziale, ma 

soprattutto non è democrazia perché, come è facilmente comprensibile, 

distrugge il contesto colletivo. La democrazia, se deve portare a decisioni 

maturate originalmente daí singoli, deve per necessita fondarsi su una 

discussione ... orizzontale. La cosidetta democrazzia elettronica mette il 

singolo a contatto con il Potere immediatamente, in uma relazione verticale, 

mentre la democrazia è prima di tutto um rapporto di tipo orizzontale, à la 

piazza, è l’agorà....603  

Compartilhando da ideia segundo a qual a política, pelo menos a política 

democrática, não pode prescindir da reflexão, da discussão e do contexto coletivo604, 

portanto, do tempo diferido, talvez não existam maneiras de chegarmos a qualquer 

conclusão diferente do reconhecimento de que não é possível acelerar os processos 

democráticos, muito menos conceber uma “democracia instantânea”, seja representativa ou 

cosmopolita. Se isto estiver correto, o aspecto temporal do déficit democrático das 

instituições representativas não poderá ser enfrentado diretamente, mas tão somente por 

reformas e construções institucionais que tangenciem e minimizem o problema605.  

 

                                                 
603 Nesse sentido, Giovine (2001b p. 69) adverte que “il passare dalla democrazia reppresentativa e 
referendaria tradizionale a quela ‘live’ in tempo reale, che, bombandando il cittadino – magari senza 
scomodarlo dal suo tinnelo – co una serie di domande ad immediata risposta, può constituire una caricatura 
periculosa del principio della sovranità popolare (atta piu a fornire chances al Big Brother che interroga e 
manipola che al little man che, rispondendo, mima un consenso tanto immediato quanto fittizio) ed uno 
stravolgimento dei principi, da ritenere tuttora validi, della rapresentanza (in particolare quelli che 
valorizzano l’autonomia, na ‘distanza’ e quindi la responsabilità del rappresentato verso il reppresentante), 
creando una sorta di contratto sociale continuo (Rodotà) e di reppresentanza con vincolo di mandato 
(Postman)”.  
604 Talvez a política tecnocrática possa prescindir desses fatores, e é esse o caminho que os Estados têm 
adotado para tentar acompanhar o ritmo dos processos econômicos.  
605 Em passagem já citada nesta tese, Boaventura de Souza Santos (1999, p. 109) assinala a necessidade de 
uma “reconstrução ou reinvenção de um espaço-tempo que favoreça e promova a deliberação democrática”. 
Para tanto, o autor (1999, p. 116) propõe, por exemplo, a adoção do “imposto Tobin” (“imposto global, 
sugerido pelo economista James Tobim, Prêmio Nobel de Economia”, a incidir sobre as movimentações 
financeiras internacionais) como um instrumento fundamental para “desacelerar o espaço-tempo das 
transações de câmbio submetendo-o marginalmente a um espaço-tempo estatal que permita aos Estados 
reconquistar algum poder de regulação macroeconômica e defender-se das especulações dirigidas contra 
moedas nacionais”.  
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4.4. Atores, Estrutura Organizacional e Procedimentos da Democracia Cosmopolita 
X Atores, Estrutura Organizacional e Procedimentos da Democracia Representativa  
 

Os atores principais do modelo de democracia representativa são o Estado, os 

representantes eleitos, os partidos políticos e os cidadãos-eleitores. Embora exista algum 

grau de descentralização, como nos Estados Federais, basicamente, a estrutura 

organizacional das instituições representativas é centralizada (as decisões são tomadas pelo 

Parlamento e pelo Chefe do Poder Executivo), e hierárquica (respeitados os direitos 

fundamentais, a legalidade, a autonomia dos entes federativos e suas competências 

constitucionalmente estabelecidas, no caso dos Estados Federais, todos os demais órgãos 

do Estado e a sociedade devem se subordinar a tais decisões). Os procedimentos básicos 

das instituições representativas são as eleições dos representantes e as deliberações no 

Parlamento (e do Governo), conforme a regra da maioria, em um sistema de competição 

política e com as garantias necessárias para a expressão da contestação pública. Tais 

procedimentos são caracterizados pela rigidez e pela exigência de vínculos sociais estáveis 

de cidadania e representação606.     

Como já discutimos, com o fenômeno da globalização, outros atores passaram a 

dividir com o Estado a mediação política607. Além disso, a economia global e parcela 

considerável de todos os processos sociais assumiram uma estrutura organizacional 

descentralizada e em forma de redes, com procedimentos flexíveis e em constante 

mutação608. Por sua vez, os vínculos sociais foram ampliados, mas se tornaram cada vez 

mais frágeis e instáveis, comprometendo-se a coesão social609. Assim, a desagregação 

social, o policentrismo político e a incompatibilidade entre a estrutura organizacional e os 

procedimentos da democracia representativa e da economia também são fatores que 

explicam a dissociação entre o poder de fato e as instâncias em que há participação 

política, ou seja, o déficit democrático das instituições representativas.  

Partindo dessa análise, o modelo de democracia cosmopolita de David Held, 

Anthony McGrew e Daniele Archibugi propõe o reconhecimento de que existem diferentes 

centro de poder e de autoridade que precisam ser democratizados, de maneira que é 

necessária a criação de mecanismos institucionais que permitam a adequada participação 

de todos os cidadãos do mundo nas decisões globais610. Para tanto, os autores apresentam 

                                                 
606 Cf. Capítulo 1, item 1.5.2.  
607 Cf. Capítulo 2, item 2.2.  
608 Cf. Capítulo 2, itens 2.1.2 e 2.1.4.  
609 Cf. Capítulo 2, item 2.1.4.  
610 Cf. Capítulo 3, itens 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3. 
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uma estrutura organizacional de governança global em múltiplos níveis, com a distribuição 

de atribuições entre as diferentes instâncias, baseada no princípio da subsidiariedade, 

constituindo-se num sistema flexível e adaptável às diferentes realidades locais, nacionais e 

regionais611. Com relação aos procedimentos democráticos das instituições globais e 

regionais, os autores não apresentam detalhamentos612, com exceção, por exemplo, da 

afirmação de que a segunda Assembleia Geral da ONU a ser criada, deverá garantir a 

representação dos cidadãos no plano internacional, independentemente de seus Estados, e 

ter como modelo o Parlamento Europeu, discriminando ainda algumas de suas atribuições. 

Concretamente, o projeto de democracia cosmopolita analisado também defende a 

ampliação dos direitos políticos dos estrangeiros perante os Estados nacionais, a reforma 

do sistema da ONU, a ampliação dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos no 

plano internacional, a criação de Parlamentos Regionais, a realização de referendos 

regionais e globais, o reforço da efetividade do direito internacional e das decisões do 

judiciário internacional, a democratização das instituições globais de caráter executivo, 

como o Conselho de Segurança da ONU, e a criação de mecanismos de transparência, 

prestação de contas e responsabilização nas organizações internacionais e nas organizações 

não-governamentais613.  

Ressalta-se que, ao apresentar sua proposta de governança global, os autores 

estudados afirmam que não é viável nem desejável a reprodução na esfera internacional 

das instituições da democracia representativa experimentadas no âmbito nacional614, 

inclusive propondo que a relação entre os diferentes níveis de governança internacional 

deve ocorrer não conforme uma lógica hierárquica, mas sim de acordo com uma lógica 

funcional615. Todavia, ao avançarem (ainda que com pouca profundidade) na apresentação 

de propostas mais concretas, os referidos autores não deixam claro como, na prática 

operacional das instituições cosmopolitas, o povo de fato participará das decisões que o 

afetam, revelam certo apego às formas institucionais clássicas e acabam por, em grande 

medida, reproduzir os institutos da democracia representativa nacional na esfera 

internacional, como por exemplo, na ideia da segunda Assembleia Geral da ONU (ou 

                                                 
611 Cf. Capítulo 3, item 3.1.3. A propósito, Dowbor (2001, p. 20) entende que “o nível central de decisão do 
país tem de se preocupar com a coerência das grandes infraestruturas econômicas, com os equilíbrios 
macroeconômicos, com as desigualdades regionais, com a inserção do país na economia mundial, com eixos 
tecnológicos de longo prazo. Problemas mais específicos terão de ser transferidos para espaços de decisão 
mais próximos do cidadão”. 
612 Pelo menos em todos os artigos aos quais conseguimos ter acesso.  
613 Cf. Capítulo 3, item 3.2.  
614 Cf. Capítulo 3, item 3.3.3, Archibugi, 2010a, p. 85, 2002, p. 29, 2000, p. 144.  
615 Cf. Capítulo 3, item 3.1.3.  
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“Assembleia dos Povos”)616, contradizendo a análise por eles mesmos apresentada a 

propósito desse problema.  

Assim, ao contrapormos a estrutura organizacional e os procedimentos dos 

modelos de democracia cosmopolita e representativa, o primeiro passo para o 

desenvolvimento do potencial já reconhecido daquele no sentido de suprir o déficit 

democrático deste, decorrente da globalização e do policentrismo do poder, é desapegar-se 

das formas institucionais clássicas, tarefa que, embora absolutamente necessária, não é 

fácil de ser realizada.   

Esse desapego às formas institucionais clássicas é necessário, primeiramente, 

porque não é correto reproduzir, na escala global, as mesmas categorias e instituições 

existentes no âmbito do Estado nacional, pois a escala decisória e os problemas a serem 

enfrentados são diferentes617. Neste sentido, Ladeurs (2003, p. 23), adverte que “the 

reproduction of the state model at the European –, or even at the global –, level would be a 

step in the wrong direction. This model is not obsolete, but it cannot meet the requirements 

for flexibility that are created by the knowledge society and the new global order”.  

Em segundo lugar, como observa Dallari (2010, p. 250), são necessários 

veículos mais adequados para a manifestação das novas aspirações da sociedade, pois as 

formas tradicionais de governo não estão se mostrando adequadas. Em terceiro lugar, ainda 

de acordo com Dallari (2010, p. 307), “um dos principais motivos da crise do Estado 

contemporâneo é que o homem do século XX está preso a concepções do século XVII, 

quanto à organização e aos objetivos de um Estado Democrático”618. Por fim, como afirma 

Rodriguez (2011, p. 154), “o esforço de inovação institucional é meio e fim para a 

organização de qualquer sociedade que não se pretenda reprodutora de relações de 

subjugação”.  

                                                 
616 Cf. Capítulo 3, item 3.2.  
617 A propósito, Ladeurs (2003, p. 24) afirma que “the new problems of public order cannot be managed by 
reproducing the old state model at a more abstract level”.  
618 Dallari (2010, p. 310) acrescenta que “só o excesso de pessimismo ou o oportunismo político é que se 
satisfazem com a conclusão de que o Estado Democrático é uma impossibilidade. É inegável que há 
dificuldades a superar e que a experiência não tem sido muito animadora. Entretanto, como já foi ressaltado, 
as dificuldades têm decorrido, basicamente, da inadequação das concepções, pois o homem do século XX, 
vivendo a plenitude da sociedade industrial, orienta-se pelos padrões políticos da sociedade agrária e 
mercantilista do século XVIII”. Rodriguez (2011, p. 137) também acentua que muitas estratégias de 
aperfeiçoamento institucional ficam apegadas às instituições, aos órgãos que já são conhecidos, com os quais 
está acostumada a lidar. Porém, o avançar da história exige que se tenha uma visão do Estado que não fique 
restrita a Executivo, Legislativo e Judiciário, propondo “descrições mais pormenorizadas sobre o 
funcionamento do Estado” e a um “ponto de vista de conjunto ampliado de opções institucionais”. 
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A dificuldade em se desapegar das fórmulas consagradas decorre da 

“necessidade de identificar as coisas segundo rótulo já conhecido, ou mesmo o temor de 

parecer leviano ou sensacionalista” (DALLARI, 2010, p. 251).  

Além disso, observa-se uma lentidão na evolução das instituições responsáveis 

pela mediação social, quando comparadas com o avanço das técnicas, a qual pode ser 

explicada tanto pelas resistências culturais às mudanças, como por “interesses 

corporativos” e “lutas por poder e prestígio”619 (DOWBOR, 2001, p. 11). 

A complexidade social também não permite propostas institucionais 

simplificadoras que reduzam a uma única instância ou forma rígida e centralizada todas as 

possibilidades decisórias620.  

Não obstante todas essas dificuldades para se desapegar das formas 

democráticas clássicas e se construir instituições novas e mais adequadas à realidade atual, 

não se trata de uma tarefa impossível, pois, como destaca Archibugi (2004, p. 445), esta 

não será a primeira vez que a democracia passa por mudanças para sobreviver, pois, se fora 

originalmente concebida enquanto “democracia direta”, após as Revoluções Americana e 

Francesa, tomou a forma de democracia representativa, a fim de viabilizar uma forma 

democrática para grandes territórios e populações. Embora as duas formas sejam 

radicalmente distintas, alguns valores essenciais foram conservados, como o princípio 

majoritário, a igualdade jurídica entre os cidadãos, governo no interesse da coletividade 

etc.. A questão que se apresenta agora é: “how can democracy preserve its core values and 

yet adapt to new circumstances and issues?” 

Após essas considerações, não temos a pretensão de apresentar um projeto de 

organização institucional e de procedimentos inovadores, desapegados das formas clássicas 

e que estariam aptos a oferecer as condições institucionais para suprir o déficit democrático 

das instituições representativas brasileiras decorrente da globalização e do policentrismo 

do poder. Até porque, a realização de um empreendimento como esse, se em algum 

                                                 
619 A consequência desse descompasso entre os avanços tecnológicos e necessários (porém ainda não 
concretizados) avanços institucionais é bastante grave, como explica Dowbor (2001, p. 12): “o conjunto de 
transformações tecnológicas, na ausência de amadurecimento cultural e de transformações institucionais 
capazes de canalizá-lo para o que poderíamos chamar simplesmente pelo conceito tradicional de ‘bem 
público’, transforma-se em ameaça para a sociedade”. 
620 Nesse sentido, Dowbor (2001, p. 7 – 8) explica que “o tempo das grandes simplificações sociais já passou. 
O universo dividido em nações, e estas em burguesias, proletariados e campesinatos, deu lugar a um conjunto 
de sistemas mais complexos e intrincados, que ademais evoluem e se transformam com grande rapidez. 
Frente a estas mudanças, o mais importante não é definir a sociedade ideal que queremos, e sim gerar na 
sociedade instituições e mecanismos de regulação que permitam à sociedade ir se transformando e 
reconstruindo de acordo com os seus desejos e necessidades. Ou seja, o único compromisso real é com a 
democracia efetiva, enquanto os caminhos que as populações decidirão democraticamente trilhar no futuro 
pertencem a eles, e não a nós”.  
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momento for possível, deverá decorrer de uma construção coletiva, do acúmulo de 

inúmeras pequenas contribuições e, provavelmente, muito mais da prática política do que 

de previsões teóricas.  

Assim, o que nos cabe, neste ponto, é somente apresentar algumas indicações 

sobre os caminhos os quais entendemos que devam ser trilhados.  

A partir das discussões que realizamos até o momento, podemos concluir que 

uma primeira diretriz a ser seguida, na elaboração de novas possibilidades de estrutura 

organizacional e procedimentos democráticos, tendo como orientação as ideias centrais 

que caracterizam um regime como democrático (por exemplo, o autogoverno)621, é 

eliminar a rigidez formal, buscar instrumentos que permitam manifestação da vontade do 

povo, em condições de igualdade (formal e substancial) da maneira mais livre e autêntica 

possível, sem a limitação de formas preestabelecidas622. 

Nesse sentido é preciso, inclusive, superar a limitação da democracia ao seu 

aspecto representativo e eleitoral623, como se essas fossem as únicas formas de expressão 

da vontade coletiva624. Isso não significa que os direitos de liberdade, a competição 

eleitoral (com eleições periódicas e sufrágio eleitoral) e a regra da maioria devam ou 

possam ser abandonados, pois continuam imprescindíveis, mas as instituições 

democráticas não podem permanecer limitadas a eles625. 

                                                 
621 Cf. Capítulo 1, item 1.5.1.  
622 Cf. Dallari, 2010, p. 311.  
623 A propósito Ito (1997, p. 35 – 36) destaca que “traditional forms of representative democracy can barely 
manage the scale, complexity and speed of the issues in the world today. Representatives of sovereign 
nations negotiating with each other in global dialog are limited in their ability to solve global issues. The 
monolithic media and its increasingly simplistic representation of the world cannot provide the competition 
of ideas necessary to reach informed, viable consensus. The community of developers building social 
software and other tools for communication should be encouraged to consider their potential positive effect 
on the democratic process as well as the risk of enabling emergent terrorism, mob rule and a surveillance 
society”. 
624 Nesse sentido, Rocha (2003, p. 181) explica que, no Estado moderno, inicialmente a democracia foi 
compreendida como “aquela política que implementasse o desejo das maiorias eleitorais”. Todavia, de 
acordo com o autor, a democracia atualmente não pode ser compreendida dessa maneira unidimensional, mas 
sim a partir do “multidimensionalismo”, ou seja, “a solução para os tempos atuais não se satisfaz com a 
representação popular centrada exclusivamente em registros eleitorais intermitentes, mas a uma teoria mais 
complexa que conceba melhor representação popular; mesmo porque a expressão eleitoral não corresponde 
necessariamente a um bom governo”.  
625 Cf. Rocha, 2003, p. 194. A propósito, Müller (2010, p. 87 – 90) observa que “na discussão até agora 
exige-se ou realiza-se ‘mais’democracia por meio de formas adicionais de eleições diretas – para os cargos de 
presidente, primeiro-ministro – ou por meio de outros ‘elementos plebiscitários adicionais’ – como a 
iniciativa popular, o referendo”. Entretanto, no primeiro caso, ainda se está restrito ao “tipo de legitimidade 
de uma democracia formal burguesa, que a cada quatro anos atrai às urnas um número cada vez menor de 
cidadãos eleitores ‘enfastiados diante da política’” e, no segundo, está-se diante de “um tipo de legitimidade 
de uma democracia popular”, para a qual se “exigiria quanto à forma de governo ‘um povo de deuses’, 
segundo Rousseau”. Diante disso, o autor propõe algo que se coloque entre esses dois caminhos 
insatisfatórios, ou pela hipocrisia ou pela inviabilidade, defendendo a tese de “uma democracia levada a 
sério, que reside no cumprimento das pretensões do ‘status negativus’ e do ‘status positivus’ do povo-
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Ladeurs (2003, p. 20 – 21), por exemplo, apresenta uma proposta interessante 

no sentido de rompimento com as formas democráticas clássicas a fim de compatibilizar a 

democracia com a globalização. No centro de suas ideias, encontra-se a superação da 

compreensão dos procedimentos democráticos de forma limitada às categorias tradicionais 

hierárquicas clássicas de Estado e soberania popular, e da participação como sinônimo de 

eleição de representantes ou democracia direta. Diante disso, Ladeurs defende uma forma 

não-hierárquica de democracia, de acordo com a qual, mais importante do que decisões 

tomadas em comum por meio da soberania organizada de forma centralizada, é a criação 

de instrumentos para controle e aprendizado mútuos entre as diferentes redes existentes na 

sociedade. Tais instrumentos devem ser diversificados, espalhados, com formatos flexíveis 

e abertos à participação de todos os cidadãos, constituindo uma “rede de redes” de 

monitoramento recíproco. Nesse modelo, a questão da formação de consensos sociais, os 

quais são essenciais para a democracia, também se expressa predominantemente na 

existência de controles recíprocos por meio de redes de relações justapostas, e não por 

meio de valores compartilhados ou de procedimentos decisórios, tal como ocorre no 

modelo representativo. Já a participação passa a ter em seu centro não mais o voto para 

eleição de representantes ou em referendos, plebiscitos etc., mas sim o direito de intervir 

nas diversas redes em que os cidadãos tenham interesses, inclusive em organizações não-

governamentais, assegurando-se, de diferentes formas, a inclusão de todos. Assim, 

separando-se a ideia de participação da democracia direta, existem perspectivas para um 

modelo democrático baseado no controle por meio da transparência, e no aprendizado por 

meio da observação mútua, que poderá ser sistematicamente aperfeiçoado em seus 

procedimentos e adaptado aos novos desafios. Em um sistema como esse, o Estado teria 

uma função descentralizada de manutenção da capacidade de produção e inovação das 

redes, fornecendo-lhes recursos diversificados para tanto, e de observação de seus 

resultados. Especialmente no âmbito transnacional, o autor ressalta a necessidade de se 

institucionalizar a transparência e prestação de contas para o enfrentamento dos problemas 

globais, além de se criar agências capazes de fornecer conhecimentos necessários para a 

tomada de decisões e que sejam o mais independente possível de influências políticas. 

                                                                                                                                                    
destinatário, de toda a população”. Assim, “quanto mais o ‘povo’ for identificado com a população no 
direito efetivamente realizado de uma sociedade constituída, tanto mais valor de realidade e 
consequentemente legitimidade terá o sistema democrático existente como forma”. O autor conclui que não 
se pode “continuar tratando a ‘democracia’ somente em termos de técnica de representação e legislação, bem 
como continuar compreendendo ‘kratein’, que então se deve referir ao povo efetivo, somente do ponto de 
vista do direito da dominação”.  
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Neste ponto, retomamos a questão da temporalidade para destacar que, a partir 

desse modelo de procedimentos e organização democráticos, são abertas possibilidades 

para, sem ter que se buscar a desaceleração da vida social ou aceleração da política, 

minimizar o déficit democrático decorrente da incompatibilidade entre o tempo da política 

e o da economia. 

A realidade atual também exige que seja considerado, porém não 

superestimado, o papel das novas tecnologias, especialmente da internet, nos 

procedimentos e na organização democrática. Isso é necessário porque elas proporcionam 

novos instrumentos, de caráter horizontal e interativo, e com maior autonomia dos 

cidadãos, para articulação social e compartilhamento de informações, conhecimentos e 

posicionamentos políticos, com baixo custo e alta velocidade, criando condições para que 

participem de diferentes instâncias decisórias626.   

Entretanto, além da ressalva já apresentada segundo a qual a internet é um bom 

instrumento para o debate, mas não para a tomada de decisões solitárias627, é preciso 

considerar que ela “serve para amplificar e articular os movimentos autônomos da 

sociedade”, mas não é capaz de criar esses movimentos (CASTELLS, 2011); e sem que 

seja garantido um mínimo acesso de todos às tecnologias (DOWBOR, 2001, p. 25), e uma 

“melhoria efetiva da educação pública e universal” (ROCHA, 2003, p. 190 – 191), o que 

ainda está muito distante de acontecer, os cidadãos não terão condições de utilizar essas 

ferramentas para uma efetiva participação democrática.  

Em terceiro lugar, a inserção do Estado brasileiro, assim como de qualquer 

outro Estado, em um sistema de governança de múltiplos níveis tal como proposto pelo 

projeto de democracia cosmopolita628, exigirá uma revisão das próprias concepções de 

soberania e de Estado629. Por exemplo, como já destacado, deve-se pensar na substituição 

do conceito autônomo de soberania por um conceito heterônomo de rede, e em maneiras de 

conciliar a decisão política democrática, normalmente centralizada, com a lógica 

descentralizada das redes. 

                                                 
626 Cf. Castells, 2011, Dowbor, 2001, p. 25, Rocha, 2003, p. 190 – 191.  
627 Cf. Capítulo 1, item 1.5.4, Giovine, 2001b p. 70, Lehmann, 2002, p. 12.  
628 A propósito, Muñoz (2007, p. 24) afirma que, diante da perplexidade dos cidadãos perante a impotência 
do Estado decorrente da globalização, “a idéia não é consolidar algo que, antes de oferecer as soluções 
esperadas, acusou a crise dos paradigmas modernos, mas pensar em um Estado pós-nacional, em que o 
cidadão assuma uma cultura cosmopolita, isto é, do cosmos e da polis, do global e do local”.  
629 Netse sentido, Longo (2010, p. 78) afirma que “el gobierno sigue siendo un actor central, pero debe 
compartir la esfera pública con otros actores, públicos y privados, para lo cual las formas de invervención y 
de interacción deben ser constantemente revisadas”. O termo “governança” surge neste contexto e pela 
necessidade de se ir além da palavra “Governo”. Cf. Franco, 2003, p.47. 
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Neste sentido, tendo como referência a experiência da União Europeia, Castells, 

que, não a isenta de críticas, desenvolve a ideia de “Estado-rede”630. De acordo com o 

autor (2005, p. 106 – 108), essa nova concepção de Estado é caracterizada pelo 

“compartilhamento da soberania e da responsabilidade, pela flexibilidade dos 

procedimentos de governança e pela maior diversidade de tempo e espaço na relação entre 

governos e cidadãos”. Além disso, o autor defende que devem ser formadas “redes de 

Estados” e “instituições internacionais e organizações supranacionais para tratar de 

questões globais”, bem como promovida a descentralização de poder e recursos, inclusive 

com sua atribuição a organizações não-governamentais e governos locais. Por outro lado, o 

autor reconhece que a ideia de Estado-rede apresenta problemas, como de coordenação 

(organizacional, técnica e política), ideológico e geopolítico, sobretudo pelo fato de que a 

governança global ainda é compreendida pelos Estados como “um campo de oportunidades 

para que cada um maximize seus interesses, e não como um contexto no qual as 

instituições políticas têm de governar”631. 

 

4.5. Considerações Finais  
 

Retomando a questão inicial que motivou esta pesquisa, após todo o percurso 

desenvolvido, podemos responder que a eventual concretização do projeto de democracia 

cosmopolita, tal como desenvolvido por David Held, Anthony McGrew e Daniele 

Archibugi, não seria suficiente para suprir o déficit democrático das instituições 

representativas brasileiras decorrente da globalização e do policentrismo do poder, mas 

seria uma condição necessária para se caminhar neste sentido, pois a sociedade 

contemporânea exige mudanças institucionais profundas, e não somente a realização de 

uma “reforma política” (escolha entre o sistema proporcional ou o majoritário-distrital, 

financiamento de campanha, organização dos partidos políticos etc.) ou do “aparelho do 

                                                 
630 O tema do “Estado-rede” foi abordado na tese de Floh (2007). O autor (2007, p. 208) explica que “a 
coordenação dessa rede de instituições políticas sub-nacionais, nacionais, regionais e internacionais, está 
centrada no próprio Estado Nação, em razão deste ser o ‘nó’ mais claramente reconhecido e 
institucionalizado, motivo pelo qual, neste momento, ele permanece com sua supremacia”.  
631 Para enfrentar esses problemas, Castells (2005, p. 110 – 111) apresenta uma série de propostas, como o 
“desenvolvimento de uma sociedade civil global, em que protagonistas não-governamentais desempenham 
um papel cada vez maior na gestão de questões em nível internacional, estabelecendo, dessa forma, uma 
ponte entre a opinião pública e a gestão de questões globais”, a “emergência de um movimento global em 
prol da justiça global” e o uso da “a internet, um meio horizontal de comunicação que propicia um espaço 
público, servindo de ferramenta organizacional e de local de debate, diálogo e tomada coletiva de decisões”. 
O autor conclui que, “em última instância, o poder da sociedade civil global é que será capaz de vencer a 
resistência da inércia histórica dos aparatos estatais em aceitar limites ao seu poder, em favor do aumento de 
sua legitimidade e, no final das contas, de sua eficiência”. 
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Estado” (Administração burocrática, gerencial, governança pública etc.). É a própria 

compreensão de Estado e democracia que está em questão. 

Avançar neste processo, tanto em termos de discussão teórica como de prática 

política, revela-se uma tarefa urgente, pois, como ressalta Dowbor (2001, p. 14) “a 

recuperação da nossa capacidade de governo, no sentido amplo de controle da sociedade 

sobre as dinâmicas que gera, já não é mais um luxo de quem gosta de política. Trata-se de 

uma questão de sobrevivência”. 

Há, inclusive, razões para esperanças, pois, como explica Archibugi (2002, p. 

26), democracia e cosmopolitanismo caminharam separados durante muito tempo, pois 

enquanto aquela se referia ao governo de muitos, a prática deste (por razões econômicas, 

culturais, políticas e tecnológicas) era privilégio de poucos, “but when, about a decade ago, 

we began to work on cosmopolitan democracy, new conditions had arisen which arguably 

justified the conjunction of two such apparent antitheses”. Tais condições se relacionam 

aos avanços tecnológicos e à globalização.  

Por outro lado, a dimensão e o caráter difuso dos problemas que enfrentamos 

revelam que não estamos diante de tarefa fácil. Por exemplo, comparando a situação 

presente ao processo de independência dos Estados Unidos, Archibugi (2002, p. 36) afirma 

que as dificuldades atuais são maiores, porque não há um inimigo determinado, ou seja, 

in George III, the Americans had a visible interlocutors. They knew which 

door to knock on, and who to fight against. Our opponent is more 

chameleon-like. Who should we protest against, if we are to achieve greater 

accountability in global choices? The governments of the strongest 

countries? The most important multinational companies? Powers so strong 

that they are invisible? 

Sem desconsiderar os limites históricos impostos à democratização do poder 

econômico, a dimensão essencial de disputa, de luta, de força e poder que caracterizam a 

prática política632, e todas as demais dificuldades apresentadas ao longo desta tese, é 

preciso continuar a acreditar na capacidade do direito, da razão humana e da ação 

articulada das diferentes forças sociais, especialmente dos atores mais excluídos633, no 

sentido da concretização dos direitos humanos e da democratização das mais diferentes 

instâncias sociais, a fim de se caminhar na realização do projeto ainda vivo, necessário e 

                                                 
632 A construção institucional deve buscar a racionalização, não pressupô-la. 
633 Cf. Gómez, 2000, p. 173. 
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em permanente construção de emancipação humana634. Até porque, como bem adverte 

Ferrajoli (2006, p. 453), 

não devemos confundir, se não quisermos ocultar as responsabilidades, 

tanto da política como da cultura jurídica, entre inércia e realismo, 

desqualificando como ‘irrealista’ ou ‘utópico’ aquilo que não queremos ou 

não sabemos fazer. Ao contrário, temos de admitir que a responsabilidade 

da crise remonta à indisponibilidade da política e à inércia projetual da 

cultura jurídica, as quais se favorecem reciprocamente – uma como álibi da 

outra – correndo o risco de comprometer, com o futuro do Estado de 

Direito, também a democracia. 

Para reverter essa situação, mais uma vez recorrendo ao exemplo da Revolução 

Americana, Archibugi (2002, p. 37) indica uma atitude importante: 

american settlers learnt first-hand their political battle could not only be 

won by revolt. To free themselves from the British crown, they had to draw 

up a charter of rights and a constitution. Today the motley movement that is 

fighting the hegemonic project of capitalism has to pass from revolt to 

project. It is not enough to be against what is happening; it is also necessary 

to propose workable solutions. The cosmopolitan project intends to follow 

the long and winding road to global society, founded on the values of 

legality and democracy. But the fact we are still a long from our destination 

does not mean that there are no concrete objectives to deal with here now; it 

is on the basis of these that we need so select our allies and adversaries.  

É neste sentido que esta tese, ao analisar o potencial de o projeto de democracia 

cosmopolita suprir o déficit democrático das instituições representativas brasileiras, 

decorrente da globalização e do policentrismo do poder, procurou dar sua contribuição 

para, da perspectiva teórica, melhor compreendermos o Estado e a democracia 

contemporâneos. Mas também, paralelamente, colaborar, de alguma forma, com a 

construção de projetos políticos transformadores, pois, como já destacamos, não existe 

conhecimento neutro ou desinteressado sobre o Estado e, desde o princípio, explicitamos o 

interesse e a ideologia norteadores desta investigação.  

 

 

 

                                                 
634 A propósito, de acordo com Habermas (2001, p. 77 – 79), a postura a ser adotada não pode ser a de 
prostração diante dos limites da política nacional, aceitando-se que não há alternativas mais substanciais ao 
neoliberalismo, restando a administração melhor ou pior dentro de determinados parâmetros inalteráveis. 
Deve-se, ao contrário, buscar “formas adequadas para o processo democrático também para além do Estado 
nacional”.   
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CONCLUSÕES 

 

Capítulo 1 

 

1. O desenvolvimento da análise do problema proposto para esta tese ocorreu a partir do 

critério axiológico dos direitos humanos historicamente afirmados e eticamente fundados, 

o que implica o reconhecimento da igualdade absoluta entre todos os homens e a exigência 

da justiça social, bem como a atribuição de poder efetivo ao povo na tomada de decisões 

sobre as questões que lhe afetam.  

2. Diante da incapacidade de o mercado promover a concretização dos direitos humanos, 

da consciência de que sua formatação atual e seu funcionamento são possíveis somente em 

virtude de um conjunto de normas e instituições jurídico-políticas, e da dimensão política 

que o poder econômico apresenta, o mercado deve ser preservado, mas a economia precisa 

se submeter à democracia, compreendida além dos limites do Estado. Eis, portanto, o 

interesse desta tese: contribuir com a afirmação do primado da política em relação ao 

mercado, na mediação dos conflitos sociais e na concretização dos direitos humanos, e 

com a construção de instituições aptas a viabilizar a realização de tal propósito. 

3. Portanto, não se trata de uma pesquisa neutra, nem da perspectiva axiológica nem em 

termos de interesse político. Por outro lado, a definição do vetor axiológico e do interesse 

político não se deu aprioristicamente, mas sim a partir da observação da realidade 

histórica. 
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4. Da perspectiva temporal, o campo desta investigação inicia-se com o desenvolvimento 

da globalização a partir do final da década de setenta do século XX, porém, o enfoque é 

dado na conjuntura social, política e econômica que se seguiu à crise econômica mundial 

de 2008, e seus desdobramentos nos anos seguintes (com destaque para a crise Europeia de 

2011/2012). As análises realizadas para essa delimitação, em primeiro lugar, confirmaram 

a premissa segundo a qual o mercado desregulado, ou seja, não submetido ao controle 

político-democrático, não é capaz de promover a concretização dos direitos humanos. Em 

segundo lugar, tanto a crise de 2008, originada nos Estados Unidos, como o caso europeu 

revelam a inadequação das instituições representativas para lidarem com tais questões, 

sendo necessário um modelo democrático de caráter transterritorial para enfrentá-las. Por 

fim, a maneira como a União Europeia vem procedendo levanta séria suspeita sobre o fato 

de suas instituições servirem como paradigma para novas formas de governança global, 

tanto em termos de eficiência como de legitimidade democrática. Assim, a discussão sobre 

a capacidade de a proposta da “democracia cosmopolita” suprir o déficit democrático das 

instituições representativas precisa considerar esses recentes episódios.  

5. Como da perspectiva espacial a pesquisa trata da realidade brasileira, o conhecimento 

sobre o déficit democrático das instituições representativas e sobre as possibilidades de a 

“democracia cosmopolita” supri-lo é balizado por um contexto caracterizado pela 

existência de um Estado subdesenvolvido, periférico, “privatizado”, com uma cultura 

política patrimonialista, clientelista e populista profundamente enraizada, e com baixa 

integração social decorrente da exclusão e das desigualdades. Isso implica que não se pode 

depositar toda a crença na transformação da realidade democrática brasileira em modelos 

institucionais, seja representativo ou cosmopolita, pois as condições materiais são 

fundamentais. Isso não significa, todavia, que as instituições não cumpram um papel 

importante, pelo contrário, são essenciais para a prática democrática. Todavia, é 

fundamental que sejam compatíveis com a realidade histórico-cultural em que estão 

inseridas, inclusive para realizar eventual potencial transformador dessa realidade. Além 

disso, ressalta-se que as discussões sobre a democracia no Brasil não devem caminhar no 

sentido de uma proposta de retorno ao passado, ou seja, por uma argumentação segundo a 

qual a globalização e o policentrismo do poder representam uma ameaça à soberania 

popular que existia no Brasil antes de tais fenômenos se iniciarem (até porque, de certa 

forma, coincidem com o período de abertura democrática após a ditadura militar), pois, por 

aqui, o povo nunca foi de fato soberano. Isso porque, tanto os fatores internos (como a 

influência do poder econômico sobre o Estado), como externos (por exemplo, a 
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dependência econômica em relação às grandes potências) que bloqueiam a soberania 

brasileira e, portanto, a soberania popular, comprometendo a qualidade de nossa 

democracia representativa, não tem suas origens no que se chama de globalização, são 

anteriores. Portanto, não é possível atribuir a fragilidade de nossa democracia 

representativa integralmente à globalização e imaginar que, sem resolver nossas 

pendências internas, tanto institucionais como histórico-estruturais, basta a constituição de 

um sistema eficiente de governança global compreendendo normas e instituições 

internacionais para que tudo esteja resolvido. Em nenhum momento da história brasileira, o 

funcionamento da democracia aproximou-se dos ideais democráticos ou atendeu 

satisfatoriamente aos requisitos de medição da “qualidade da democracia”. Por outro lado, 

partindo-se de uma visão mais otimista, pode-se tentar enxergar na atual crise das 

instituições representativas uma oportunidade para que a soberania popular no Brasil se 

realize como nunca antes se realizou, pois um sistema internacional de governança 

democrática poderia forçar o aperfeiçoamento das instituições internas e acelerar a 

concretização dos direitos humanos.  

6. As palavras política e esfera pública são polissêmicas e são empregadas em diferentes 

sentidos nesta tese, de maneira que se delimitou cada um deles.  

7. Em seu sentido mais amplo, cujas origens se encontram na Antiguidade, a política se 

identifica com o governo daquilo que é comum a todos, daquilo que é global. 

Modernamente, essa esfera deve ser compreendida de forma abrangente, envolvendo, 

sobretudo, as atividades econômicas com significativo impacto na coletividade, e 

extrapolando as fronteiras dos Estados nacionais.   

8. Em segundo lugar, a política pode ser compreendida como um fenômeno que nem 

sempre existiu na sociedade humana, sendo historicamente datado e geograficamente 

situado em determinado período da Grécia Antiga. Nesse sentido, a política refere-se à 

ação de homens livres que, em condição de igualdade e por meio do diálogo, tentavam 

regular os problemas da convivência. Trata-se de um conceito que não serve para descrever 

a política contemporânea, mas que indica um ideal de convivência e de mediação dos 

conflitos sociais.  

9. Por fim, a política é compreendida como uma forma de exercício do poder, que 

apresenta o antagonismo como um elemento essencial, tem a força como meio e, em 

sentido mais estrito, identifica-se com o Estado. De acordo com essa compreensão, a 

política aproxima-se muito mais da ideia de coerção do que de liberdade, pois representa 

muito mais relações assimétricas do que simboliza a igualdade.  
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10. De maneira correlata aos sentidos de política anteriormente expostos, respectivamente, 

a expressão “esfera pública” pode ser empregada como: (1) esfera daquilo que é comum a 

todos; (2) espaço em que homens livres e iguais dialogam e tentam se convencer para 

assim resolverem seus problemas comuns; (3) esfera estatal. Além desses, existe o sentido 

de esfera burguesa de formação da opinião pública (4), fundada pela comunicação, e 

fortemente influenciada pelos meios de comunicação de massa. 

11. Outro conceito fundamental para o desenvolvimento do trabalho é o de Estado 

moderno, o qual se caracteriza pelo seu meio peculiar de agir, qual seja, a coação física, 

detendo o monopólio de seu uso legítimo. Todavia, para que esse uso seja legítimo, é 

preciso estar conforme o direito e estar a serviço da realização de determinados fins, os 

quais podem ser racionalmente definidos e compreendidos, mas não como um a priori 

teórico e dogmático, mas sim como um produto do desenvolvimento histórico. Além disso, 

esse Estado tem como nota distintiva o monismo jurídico.  

12. Já o fenômeno do policentrismo do poder consiste, justamente, na relativização da 

centralidade do Estado na mediação dos conflitos coletivos, especialmente na regulação da 

economia, e na contraposição do pluralismo ao monismo jurídico. Portanto, o poder se 

encontra desconcentrado, descentralizado e fragmentado entre vários atores, e as decisões 

dão-se a partir da formação de redes globais que escapam ao controle estatal. Ou seja, o 

Estado não detém a exclusividade da tomada e concretização das decisões que afetam à 

coletividade. Trata-se, pois, uma concepção política de policentrismo, a qual, todavia, tem 

sua repercussão jurídica manifestada no pluralismo jurídico, na pluralidade das fontes do 

direito.  

13. Por fim, no que se refere à delimitação conceitual, entendemos que o modelo de 

democracia cosmopolita, reconhecendo o contexto do policentrismo do poder, propõe a 

resolução dos problemas de governança global, especialmente do déficit de legitimidade 

das instituições democráticas, por meio da formação de uma rede de Estados e agência 

democráticos, tendo em vista uma governança democrática de múltiplos níveis. Ressalta-se 

que existem propostas cosmopolitas de caráter cêntrico e policêntrico, sendo que a opção 

feita por esta tese é pelo estudo das primeiras.  

14. Após serem estabelecidas as premissas da pesquisa, delimitado o campo da 

investigação em termos temporal e espacial, e determinado o sentido em que os conceitos 

fundamentais são empregados, realizamos um panorama sobre a democracia. 

15. Inicialmente, diante da dificuldade em se definir democracia, apresentamos alguns 

elementos que são essenciais para a configuração de um regime como democrático: (1) 
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refere-se ao “governo do povo” e tem como horizonte o autogoverno, sendo um regime 

político em que, de uma forma ou de outra, o povo exerce o poder, assegurando-se que 

todos os afetados possam participar, de alguma maneira, da tomada de decisões; (2) 

diferencia-se da autocracia por se tratar de uma forma de poder ascendente; (3) trata-se do 

governo do “poder visível”; (4) todos os cidadãos são considerados iguais; (5) por meio 

dela, os conflitos são resolvidos de forma pacífica (havendo violência, não se pode mais 

falar em democracia); (6) as garantias dos direitos liberais são fundamentais para o 

verdadeiro exercício da democracia; (7) o método democrático é necessário para a 

concretização dos direitos humanos; (8) é um conceito histórico e dinâmico; (9) o princípio 

republicano é essencialmente ligado à democracia. 

  

16. Nos complexos e grandes Estados contemporâneos, a forma por meio da qual se 

institucionaliza a democracia é a representação política, ou seja: modernamente, a eleição 

de representantes, conjugada com uma série de outras exigências, é o método democrático. 

O conceito de poliarquia desenvolvido por Robert Dahl apresenta uma caracterização 

bastante adequada das principais exigências para a configuração de um regime 

democrático real (em oposição aos ideais) dentro dos quadros do Estado moderno, isto é, 

um regime em que existe competição política e em que está assegurada a possibilidade de 

contestação: efetiva participação, igual direito de voto, real oportunidade para todos de 

compreender as alternativas políticas e suas consequências, oportunidade de definir a 

agenda de deliberações, garantia dos direitos políticos para todos.  

17. Existem inúmeras questões ainda abertas ao debate e relevantes a propósito da 

qualidade e de possíveis propostas de aperfeiçoamento institucional da democracia 

representativa. Todavia, o próprio modelo de democracia representativa padece de um 

esgotamento de seu potencial para fazer avançar a democracia, enquanto construção 

histórica com os ideais já apresentados, pois, por mais favoráveis que venham a ser as 

condições materiais, ou por mais perfeitas que sejam as instituições representativas, 

sempre estará submetida aos limites do território nacional, do tempo das eleições e das 

deliberações parlamentares, e à lógica decisória centralizada e hierárquica, o que se revela 

incompatível com a realidade de globalização e policentrismo do poder.  

18. Por outro lado, as instituições representativas e a própria democracia enfrentam 

problemas que existem desde suas origens, os quais, portanto, não podem ser atribuídos ao 

contexto da globalização e do policentrismo do poder. Primeiramente, existem limites à 

democracia representativa na formação da opinião (dos representados ou dos 
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representantes): opinião “heterodirigida” (ou manipulada) pela mídia e pelo poder 

econômico. Em segundo lugar, há limites históricos no momento da tomada de decisão 

propriamente dita (eleitoral, no Parlamento ou no Governo): presença das oligarquias, dos 

corpos intermediários e do poder invisível nas decisões políticas, não democratização de 

todos os espaços de decisão com repercussão na coletividade, crescimento e inviabilidade 

de se atender a todas as demandas da sociedade, surgimento de vários centros de poder e 

pluralismo cultural, além da inadequação da regra da maioria para a resolução de certos 

tipos de problemas contemporâneos. No momento da execução das decisões tomadas 

democraticamente, também existem limites anteriores à globalização, como o da 

“soberania bloqueada” dos países periféricos. Destaca-se, ainda, uma “ameaça à 

democracia” que atinge desde a formação da opinião, como o processo decisório e a 

execução das decisões: o papel decisivo do dinheiro na política, seja no controle sobre os 

meios de comunicação, ou desequilibrando o processo eleitoral, ou em virtude de a imensa 

dificuldade de se submeter a economia a alguma forma de controle democrático (o que se 

explica tanto pela força do poder econômico como pela dificuldade de se submeter as 

complexas decisões no campo da economia ao procedimentos representativos). Registra-

se, por fim, que a democracia também esbarra nos limites impostos pelo fato de existirem 

Estados não democráticos, e de que a própria comunidade internacional não é democrática, 

bem como em restrições de caráter histórico-cultural. Com o fenômeno da globalização, 

alguns desses limites à democracia foram ampliados e outros novos surgiram.   

19. A consciência dos limites da democracia representativa acima sintetizados sempre 

esteve presente na teoria democrática, levando a diferentes tipos de análises e propostas 

alternativas, tais como as de democracia semidireta e participativa, a atuação do Judiciário 

na arena política, a transferência de funções típicas do Estado Social para instituições da 

Sociedade Civil (compreendida enquanto terceiro setor), a atuação de tribunais 

internacionais na aplicação de normas de direito internacional, e a democracia deliberativa. 

Ainda que superficialmente, procuramos apresentar alguns limites dessas teorias na última 

parte do Capítulo 1. Todavia, o que há de fundamental é o fato de que não pretendemos 

trabalhar com modelos democráticos muito abstratos ou idealizadores, como o da 

democracia deliberativa, ou com propostas que permanecem presas aos limites do Estado 

Nacional, como a da democracia semidireta, ou, ainda, com outras que pretendem realizar 

a democracia negando a política, como aquelas que atribuem o protagonismo democrático 

aos tribunais ou às organizações não-governamentais. Daí a opção por discutir as 

possibilidades de se suprir o déficit democrático das instituições representativas brasileiras 
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a partir do modelo da “democracia cosmopolita”. Como já apontamos, tal opção não 

representa uma adesão integral ao modelo, nem ocorre por considerá-lo isento de limites e 

contradições, mas, entende-se que seja o mais adequado para explicar a realidade atual e 

abrir perspectivas para novos desenhos institucionais que tornem a democracia mais 

operacional e efetiva em um mundo policêntrico. Em um cenário complexo como o atual, 

não é possível pensar a democracia de forma restrita ao Estado Nacional, ou às instituições 

representativas, ou à esfera de poder local, ou aos tribunais, ou às organizações 

internacionais ou blocos regionais, é necessário um projeto de governança democratizada 

de múltiplas camadas (da local até a global), como propõe a democracia cosmopolita. 

Também não se pode ficar restrito a conceitos abstratos e noções idealizadas da realidade, 

é preciso buscar a construção de instituições concretas e aptas a enfrentar os problemas 

presentes tal como eles o são; esse é, portanto, o objetivo da democracia cosmopolita. Por 

fim, diante da desigualdade social, da miséria, da crise ambiental e de tantos outros 

problemas que atingem a humanidade, os quais foram amplificados pelo atual processo de 

globalização, não se admite a neutralidade, e a democracia cosmopolita toma a posição de 

uma globalização pelos direitos humanos.  

 

Capítulo 2 

 

20. No Capítulo 2, desenvolvemos um diagnóstico sobre o problema do déficit 

democrático das instituições representativas decorrente da globalização e do policentrismo 

do poder.   

21. Inicialmente, constatamos que a globalização, em sentido amplo, não é um fenômeno 

novo, mas uma tendência que caracteriza a humanidade desde os primórdios de sua 

história. Todavia, a globalização contemporânea (ou em sentido estrito) apresenta traços 

distintivos e tem suas origens na década de setenta do século XX, caracterizando-se pela 

interligação informacional de todo o mundo, pela velocidade das comunicações e pela 

formação de uma economia global.  

22.  Um primeiro fator fundamental para compreender a globalização contemporânea 

foram as transformações tecnológicas, especialmente no campo da informação, as quais 

constituem a base material sobre a qual se sustenta tal fenômeno, inclusive com 

repercussões sobre as organizações sociais, em que a tradicional forma hierárquica 

centralizada (ou piramidal) passa a sofrer a concorrência da organização em rede (tendo 

como paradigma a internet), a qual, inclusive, predomina no campo econômico.  
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23. Se, por um lado, é verdade que a “revolução tecnológica” foi uma condição 

indispensável para o desenvolvimento do atual processo de globalização, por outro, não é 

correto dizer que ela o gerou espontaneamente, pois ele foi fruto de decisões políticas em 

resposta à crise econômica da década de setenta: a política neoliberal (desregulamentação 

do fluxo de capitais e mercadorias, privatizações, diminuição da capacidade de intervenção 

econômica do Estado e dos serviços sociais etc.), inicialmente aplicada nos países centrais, 

espalhou-se, em seguida, para os países periféricos, em virtude da pressão exercida sobre 

estes por aqueles ou por organizações internacionais, bem como para atender a interesses 

de suas próprias lideranças políticas.  

24. Por outro lado, depois que os Estados centrais ou periféricos tomaram tais decisões que 

reduziram sua capacidade de regulação e intervenção na economia, as dificuldades para 

retroceder e retomarem esse controle, sobretudo agindo individualmente, são enormes.  

25. Um aspecto especialmente relevante na atual configuração econômica do mundo é a 

interdependência global dos mercados de capitais, pois nele se encontra o centro de 

problemas como a atual crise econômica e a erosão da soberania dos Estados.   

26. Há um elemento geopolítico fundamental que possibilitou a globalização 

contemporânea: o fim do “império soviético”, compreendido não só como a abertura 

política e econômica, e o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também 

o fim (ou drástica diminuição) da influência da ideologia marxista. 

27. As considerações apresentadas até aqui indicam que, além das transformações 

tecnológicas, econômicas, políticas e geopolíticas, sem dúvida, há um componente 

ideológico determinante da globalização, que é o neoliberalismo. Isso se evidencia pela 

contradição entre o discurso e a ação dos países centrais, bem como pelo caráter 

hierarquizado, não geral e seletivo da globalização. A questão fundamental, neste ponto, é 

que, não obstante o viés ideológico e politicamente interessado do neoliberalismo, como de 

toda ideologia, a aplicação de suas propostas foi aceita pelas lideranças políticas da maior 

parte do Ocidente (inclusive dos Estados periféricos), bem como de forma predominante 

na sociedade, como algo natural e inevitável, como uma determinação da razão, uma 

necessidade, de maneira que não existiriam alternativas políticas a tal ideário.  

28. Para concluir as considerações sobre a globalização, apresentamos alguns de seus 

impactos nos campos socioeconômico, ambiental e sociocultural. Em termos sócio-

econômicos, constata-se que a globalização ampliou a miséria e a desigualdade entre ricos 

e pobres, sobretudo em virtude do aumento da competição econômica internacional e do 

desmonte da rede de proteção do Estado Social a qual, nos países periféricos, como o 
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Brasil, nem chegou a se estruturar. Em termos ambientais, também existem grandes 

impactos negativos, por exemplo, no que se refere às mudanças climáticas e ao 

esgotamento de recursos naturais, os quais decorrem dos hábitos de consumo globalizados 

e do grande aumento da produção de bens materiais. Tudo isso favorece a desintegração 

social, a segregação, a privatização da esfera pública, o crescimento da insegurança 

coletiva.  

29. No âmbito sociocultural, também são observadas transformações importantes. 

Primeiramente, com base na tecnologia, e a partir do paradigma da internet, o mundo cada 

vez mais se organiza em forma de rede, a qual se caracteriza pela ausência de um centro 

decisório e pela interligação dos atores sociais. Em segundo lugar, essa forma de 

organização favorece à multiplicação dos laços sociais, os quais, todavia, se mostram cada 

vez mais frágeis, ou seja, permite a interação entre inúmeros desconhecidos e com 

características socioculturais diferentes, contribuindo com a expansão dos vínculos sociais, 

mas as relações se desfazem facilmente. Por outro lado, diante da incapacidade de 

organizações sociais em geral e da própria política atribuírem significado à vida coletiva, 

busca-se esse significado na afirmação da identidade. Outra marca da contemporaneidade é 

a fluidez, pois se vive em uma era em que tudo se move e tem seu formato alterado com 

facilidade. Por fim, o momento atual caracteriza-se pela transição do paradigma cultural da 

modernidade (construído entre o século XVI e o final do século XVIII), fundado nas ideias 

de regulação e de emancipação para um novo que está por surgir, vivendo-se um contexto 

de “pós-modernidade”, caminhando-se no sentido da desregulação de todas as esferas da 

vida social e do esgotamento das perspectivas emancipatórias, diante da submissão de toda 

vida à lógica da economia de mercado.  

30. O Estado nacional sempre desempenhou, e continua a desempenhar, um papel 

fundamental na mediação social. Todavia, uma das faces do impacto da globalização sobre 

os Estados nacionais é a existência de fenômenos, que afetam significativamente suas 

economias e a vida de seus cidadãos, em relação aos quais não têm controle. Isso ocorre, 

por um lado, porque tais fenômenos se processam globalmente e, por outro, porque os 

Estados tiveram sua capacidade de atuação enfraquecida, inclusive na perspectiva 

orçamentária. 

31. Outra face da condição em que se encontram os Estados nacionais devido à 

globalização é a divisão de seu poder político, no sentido de tomada de decisões sobre o 

que é comum a todos com outros poderosos atores nacionais e internacionais, os quais 

exercem seu poder por meio de estruturas horizontais e em forma de redes, como as 
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corporações transnacionais, organizações internacionais e organizações não-

governamentais, inclusive de caráter transnacional. 

32. Dessa multiplicidade de atores dividindo a arena política com os Estados nacionais 

resulta uma terceira vertente do impacto da globalização sobre eles, a qual se manifesta no 

campo do direito: a substituição do monismo pelo pluralismo jurídico (ou normativo), o 

processo de homogeneização do direito e a limitação do âmbito da jurisdição estatal. 

33. A quarta manifestação dos impactos da globalização sobre os Estados nacionais pode 

ser observada na crescente incompatibilidade entre o tempo do Estado nacional e o de 

outros processos sociais, como a instantaneidade do ciberespaço e dos mercados 

financeiros. 

34. O Estado nacional continua a ser um ator político fundamental e decisivo, existindo 

atribuições que lhes são próprias e que não podem ser transferidas para outras esferas 

políticas. Todavia, o Estado não é capaz de resolver uma série de problemas que atingem 

significativamente a vida de seus cidadãos, devido ao seu caráter transnacional, e deixa de 

ser o único centro político decisório, pois a decisão última não pertence mais a ele, nem a 

qualquer outro ator isoladamente, seja nacional ou internacional. Decisões que 

anteriormente eram exclusivas do Estado passam a ser condicionadas e compartilhadas, 

tanto por atores internacionais, como locais e regionais. Consequentemente, os Estados são 

obrigados negociar com diversos sujeitos que apresentam certa autonomia em relação a ele 

e que operam conforme procedimentos decisórios próprios. Portanto, se não estamos diante 

do fim da soberania, ela passa por um processo de relativização e reconfiguração, poque, 

embora se mostre formalmente intacta, ela se encontra substancialmente comprometida, já 

que, na prática, muitos Estados não conseguem estabelecer autonomamente seus objetivos 

nacionais e concretizá-los, e as instituições fundadas no Estado nacional não conseguem 

responder satisfatoriamente a uma série de problemas de caráter regional e global. Assim, 

como o Estado não detém a exclusividade da tomada e concretização das decisões que 

afetam à coletividade e o poder se encontra desconcentrado, descentralizado e fragmentado 

entre vários atores de diferentes esferas de atuação, de maneira que e as decisões se dão a 

partir da formação de redes globais complexas, há uma radical reconfiguração do poder 

político, ou seja, estamos diante do fenômeno do policentrismo do poder político. 

Consequentemente, a sede da prática política e da democracia não está mais circunscrita ao 

Estado nacional, devendo ser compreendida também em termos de governança regional e 

global.  
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35. Analisando especificamente a questão do déficit democrático das instituições 

representativas, observa-se, inicialmente, que os problemas por elas enfrentados ao longo 

da história, desde o momento da formação da opinião (dos representados ou dos 

representantes), passando pela tomada de decisão propriamente dita (eleitoral, no 

Parlamento ou no Governo), até a execução da decisão permanecem e até se agravaram no 

contexto da globalização, como a desigualdade de fato entre os cidadãos, o peso do 

dinheiro nas eleições e a manipulação da opinião pública pela mídia, a qual passou a atuar 

em escala global.  

36. Dentre os problemas que se agravaram, destacamos o fato de que a exclusão social e a 

miséria tiveram um crescimento em virtude da globalização e, além de suas consequências 

socioeconômicas, apresentam uma importante repercussão política, sendo um dos fatores 

responsáveis pelo atual déficit democrático das instituições representativas, pois favorecem 

a apatia política e deslegitimam o governo. Além disso, a insegurança sobre as condições 

materiais de vida, decorrente, sobretudo, do desemprego estrutural e da crise do Estado 

social, comprometem a independência de participação política e as possibilidades de 

engajamento em projetos coletivos e transformadores.  

37. Juntamente com a perda de poder decisório do Estado, a globalização (não só por força 

de sua dimensão econômica, mas também da ideológica), implica a redução das 

alternativas político-programáticas, pois os partidos com vocação para ocupar espaços no 

governo tendem a um alinhamento ao centro, perdem sua ideologia, enquadrando-se dentro 

dos limites das alternativas “supostamente viáveis”. Com isso, a democracia perde seu 

conteúdo substantivo: por um lado, a ação política se revela impotente; por outro, não há 

programas políticos significativamente diferenciados em disputa. Esses dois fatores 

provocam uma crise de motivação para a participação política, a qual é percebida como 

algo inútil, de maneira que cresce o desinteresse por ela.  

38. A combinação da sensação (em grande medida real) de impotência da política com a 

ausência de alternativas programáticas esvaziam a própria ideia da política enquanto 

aquela esfera na qual, exercendo-se a liberdade, cuida-se do que é comum a todos. Em 

virtude disso, o Estado, cada vez mais, se transforma em local de gestão de interesses 

particulares. Nessas condições, portanto, o individualismo passa a dominar a política e não 

são construídos projetos coletivamente sobre nosso futuro comum.  

39. Existe certa disposição para participação política das pessoas, porém, não pelas vias 

tradicionais, mas se valendo, sobretudo, dos instrumentos fornecidos pela tecnologia e 

pelas redes sociais. Trata-se de uma forma de ação política não institucionalizada e 
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hierarquizada, mas de caráter individualista e difusa. Todavia, essa forma de engajamento 

político não está se mostrando capaz de compensar a tendência à despolitização da 

sociedade, inclusive pela falta de institucionalização. Desta maneira, apesar de sua fluidez 

e flexibilidade, a nova politização que começa a surgir precisa de um suporte institucional 

que permita a agregação dos novos atores e das novas arenas em torno de projetos 

coletivos. As instituições continuam, portanto, indispensáveis para a política e a 

democracia, porém, seu desenho precisa ser adequado ao contexto atual.  

40. Evidencia-se, pois, que o enfrentamento do déficit democrático das instituições 

representativas exige tanto um novo modelo institucional capaz de permitir a formação e a 

expressão pacífica de dissensos nas esferas nacional, regional e global, como também a 

formulação de alternativas políticas substanciais capazes de mobilizar os indivíduos em 

torno de projetos coletivos.  

41. O Estado, de modo geral, continua a desempenhar papeis relevantes, e que o brasileiro, 

em especial, nunca foi plenamente social nem republicano. Todavia, a globalização 

compromete decisivamente a capacidade estatal de tomar e concretizar decisões, atender às 

demandas da sociedade pela efetivação de direitos sociais e controlar uma série de 

variáveis com grande repercussão no interior de suas fronteiras. Há, portanto, a percepção 

de que se vive uma crise de impotência da política, pois questões fundamentais para a vida 

coletiva escapam da mediação das instituições representativas, questionando-se sua própria 

legitimidade. Assim, por mais democrático que fossem os processos de formação de 

opinião e de decisão do povo e dos representantes, a incapacidade de executá-las gera um 

déficit democrático insanável.  

42. Isso ocorre porque, enquanto os problemas a serem enfrentados são globais, a política 

continua essencialmente local. Há, portanto, uma dissociação entre o poder de fato, aquele 

que determina os parâmetros da condição de vida das pessoas, e as instituições político-

representativas: aquele é global (ou extraterritorial), fluido, agíl, enquanto estas se limitam 

ao espaço territorial do Estado nacional. Falta, portanto, um agente político (que se 

submeta ao controle ou, pelo menos, à influência dos cidadãos) capaz de concretizar 

projetos democraticamente formulados, inclusive determinando a forma como a riqueza é 

produzida e distribuída.  

43. A democracia, portanto, não pode continuar a ser pensada nos limites do Estado 

nacional. Isto não significa que estamos diante do colapso da democracia e da política em 

si, pois continuam viáveis e indispensáveis – quem enfrenta uma crise de legitimidade e 

efetividade é a forma da política e da democracia vinculadas ao Estado nacional e às 
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instituições representativas. É preciso, pois, pensar a política e a democracia considerando-

se o Estado nacional, mas não se limitando a ele, buscar formas institucionais que 

permitam a conciliação entre os foros em que as decisões são de fato tomadas e executadas 

e aqueles em que há participação democrática.   

44. Com isso, não se está afirmando que toda a explicação e todas as soluções para os 

problemas políticos decorrentes da globalização se encontram no campo institucional, 

porém, trata-se de um aspecto fundamental.    

45. Como resposta a esse contexto de déficit democrático das instituições representativas, 

há duas experiências concretas sendo experimentadas: o fortalecimento do Estado, 

sobretudo no que se refere à sua capacidade de atuação no domínio econômico, a fim de 

tentar restituir-lhe o poder que as políticas neoliberais e a globalização lhes retiraram; ou o 

fortalecimento e a ampliação de organizações internacionais e a formação de blocos 

regionais, com crescente transferência de poder do Estado para essas instituições, 

esperando-se que possam cumprir o papel de regular democraticamente a economia, cujo 

paradigma é a União Europeia. 

46. A proposta de fortalecimento do poder econômico dos Estados é importante, pois a 

afirmação da soberania econômica contribui com a ampliação da soberania popular. 

Entretanto, trata-se de uma medida insuficiente para enfrentar o déficit democrático das 

instituições representativas. 

47. O fortalecimento das organizações internacionais e dos blocos regionais é o caminho 

necessário para enfrentamento do déficit democrático das instituições representativas 

decorrente da globalização, mas não é suficiente, tanto em virtude do fato de que alguns 

temas continuam a ser mais adequadamente encaminhados no âmbito nacional, como 

devido aos limites de tais organizações em termos de eficiência e de legitimidade 

democrática. Assim, é imprescindível que tais instituições passem por um radical processo 

de democratização, pois, em geral, sua estrutura atual apenas reproduz em escala maior o 

déficit democrático do Estado.  

 

Capítulo 3  

 

48. O modelo de democracia cosmopolita de David Held, Anthony McGrew e Daniele 

Archibugi encontra-se inserido entre as teorias globalistas que enfatizam o aspecto 

institucional dos processos decisórios no âmbito global, e defendem o fortalecimento e a 

criação de instituições globais de caráter centralizado, as quais, todavia, devem estar 
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inseridas num sistema de governança global de múltiplos níveis, regido pelo princípio da 

subsidiariedade (não propõem, portanto, um Estado ou um Governo mundial). Trata-se de 

um modelo democrático que tem seu fundamento filosófico nas ideias de “Paz Perpétua” 

de Kant e de cosmopolitanismo, que foram retomadas no final da década de setenta do 

século XX, mas que passou a se desenvolver, enquanto proposta político-institucional, 

somente no final dos anos oitenta e início dos anos noventa, e que tem objetivos que não se 

limitam ao âmbito do discurso acadêmico, pretendendo fornecer argumentos intelectuais 

para transformações no mundo real.  

49. Tal modelo de democracia cosmopolita tem como pressuposto o diagnóstico segundo o 

qual, em virtude do fenômeno da globalização, ocorreu uma erosão da autonomia do 

Estado-nação, e estamos vivendo um contexto de déficit democrático e regulatório nos 

âmbitos da governança global e nacional. Para enfrentar esse problema, os autores 

propõem um projeto democrático que tem como objetivo a formulação de alternativas que 

permitam o desenvolvimento da democracia através dos Estados, das regiões e das redes 

globais, de maneira que sejam garantidas condições reais para a participação dos 

indivíduos nos processos decisórios que lhes afetem, conservando-se os papeis que os 

Estados ainda podem desempenhar, mas se desenvolvendo novas instituições democráticas 

nos âmbitos global e regional. Não se trata de uma teoria politicamente neutra, pois 

pretende beneficiar os excluídos dos processos decisórios globais, estando vinculada a uma 

teoria da justiça social e devendo ser estudada a partir das diferentes vertentes articuladas 

de cosmopolitanismo. 

50. Esse projeto de democracia cosmopolita tem como fundamento a ideia de cidadania 

cosmopolita, a qual não está vinculada exclusivamente ao pertencimento a uma 

comunidade territorial, mas sim à compreensão de que todo ser humano é igual (e merece o 

mesmo tratamento político), de maneira que seus interesses devem ser igualmente 

considerados e tem direito à participação em todas as instâncias em que são tomadas 

decisões que afetem suas necessidades vitais e seus interesses, independentemente de sua 

nacionalidade. E mais: a atribuição da cidadania cosmopolita não dependerá dos Estados 

nacionais, porque deverá ser assegurada diretamente por direitos globais de cidadania. A 

cidadania cosmopolita, além desse fundamento eticojurídico, tem como substrato fático a 

atuação de diferentes movimentos sociais transnacionais, os quais, para parte dos autores 

cosmopolitas, formariam uma “sociedade civil global”. 

51. A democracia cosmopolita deve se estruturar por meio de diferentes níveis de governo 

e decisão política, conforme o problema a ser enfrentado, dos locais aos globais, 
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objetivando assegurar que todos aqueles que sejam potencialmente afetados de forma 

significativa por quaisquer decisões possam, direta ou indiretamente participar dos 

processos decisórios da maneira mais intensa possível, vigorando, portanto, o princípio da 

subsidiariedade. 

52. As principais propostas de reformas e criação institucional dos autores cosmopolitas 

estudados são: (1) a ampliação dos direitos dos imigrantes no interior de cada Estado e 

direcionamento de suas políticas externas para o apoio a movimentos internos por 

democratização em países autoritários; (2) promover o pleno cumprimento da Carta da 

Organização das Nações Unidas e a reforma de suas estruturas, a fim de que se construa 

uma governança global mais democrática; (3) estabelecimento de um consistente conjunto 

de direitos civis, políticos, sociais e econômicos; (4) reforma da Assembleia Geral da ONU 

e criação de uma segunda Assembleia Geral (Parlamento Mundial ou Assembleia 

Parlamentar Mundial) para representação dos povos, independentemente de seus governos; 

(5) criação de Parlamentos Regionais onde eles não existem e a do papel dos já existentes; 

(6) realização de referendos nacionais, regionais e globais, a respeito de questões que 

envolvam interesses comuns relevantes e controvertidos, e sobre a organização de 

autoridades regionais; (7) fortalecimento dos órgãos Judiciários regionais e globais e 

ampliação de sua capacidade de impor suas decisões; (8) reforma do Conselho de 

Segurança da ONU, objetivando-se sua democratização; (9) ampliação dos mecanismos de 

responsabilização e da transparência nas organizações internacionais; (10) estabelecimento 

de instrumentos de transparência e prestação de contas para organizações nacionais e 

transnacionais da sociedade civil. 

53. O projeto de democracia cosmopolita sofre questionamentos com relação à sua 

correção analítica e às suas prescrições (tanto no que se refere ao aspecto valorativo como 

quanto à sua viabilidade).  

54. Primeiramente, críticos ponderam que, embora estejam em curso mobilizações de 

atores sociais não estatais no âmbito global, não há razões para se acreditar que exista uma 

“sociedade civil global” semelhante às nacionais. Todavia, os defensores do modelo 

entendem que a existência da sociedade civil (enquanto identidade cultural e convergência 

de projetos e discursos) não constitui uma condição para a cidadania cosmopolita, 

inclusive porque, muitas vezes, as próprias instituições podem dar origem ao povo.  

55. Em segundo lugar, costuma-se afirmar que o discurso da universalidade dos direitos 

humanos (fundamento ético do projeto cosmopolita) está a serviço do imperialismo 

cultural, que legitima e favorece a ampliação do poder dos países mais ricos. Em sentido 
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contrário, os defensores da democracia cosmopolita argumentam que não defendem a 

hegemonia cultural do Ocidente, mas somente que, respeitadas as diferenças de cada povo, 

devem ser criadas instituições democráticas capazes de mediar a relação entre diferentes 

culturas e de permitir a busca de soluções para os problemas coletivos, com fundamento na 

dignidade e nos direitos comuns a todos os homens.  

56. Em terceiro lugar, afirma-se que a concepção de política do modelo de democracia 

cosmopolita é equivocada, pois recusaria a presença do antagonismo como parte 

constitutiva essencial da política e supervalorizaria o consenso e a racionalidade. 

Responde-se a essa objeção aceitando-se que a força e o interesse têm sua importância, 

mas não podem ser considerados os únicos elementos que movem a política. Além disso, 

não é correto supor que os interesses de todos os atores políticos sejam contrários à 

democratização dos processos decisórios.  

57. Em quarto lugar, há aqueles que entendem que o modelo cosmopolita não seria uma 

forma de democracia desejável, por diferentes razões, tais como: (1) limitaria a soberania 

dos Estados e a autonomia de seus cidadãos; (2) favoreceria a ampliação do controle das 

potências mundiais sobre os demais povos, e não atingiria nenhum resultado em termos de 

democratização da governança global; (3) por seu caráter centralizador, não seria eficiente 

e representaria uma ameaça à liberdade; (4) ao focar a superestrutura institucional, a 

democracia cosmopolita deixaria de cuidar da infraestrutura econômica; (5) o mecanismo 

proposto para suprir o déficit democrático das instituições representativas nacionais e das 

organizações internacionais pelo projeto cosmopolita (participação de organizações não-

governamentais junto a organismos internacionais e globais) seria tão ou menos 

representativo e legítimo do que os instrumentos atuais. Em contrapartida, os cosmopolitas 

respondem que: (1) a compreensão da soberania que se tem hoje não tem servido para 

impedir que os países econômica e militarmente mais poderosos façam uso de suas forças 

para fazer prevalecer seus interesses, mas tem sido útel para governos autoritários 

oprimirem seus cidadãos; (2) a proposta não compreende um governo mundial, mas sim 

alianças voluntárias entre organizações governamentais e metagovernamentais, bem como 

um sistema de governança de múltiplos níveis; (3) os alegados riscos de uma tecnocracia 

global já existem, e a democracia cosmopolita atuaria para reduzi-los; (4) a ampliação da 

democratização de instituições que regulam o mercado contraria os interesses econômicos 

dominantes; (5) a ação das organizações não-governamentais encontra uma legitimidade de 

caráter substancial, o projeto de democracia cosmopolita considera a necessidade de 

criação de instrumentos de transparência e responsabilização das organizações não-
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governamentais, bem como outras formas de representatividade junto aos Parlamentos 

regionais e global.  

58. Finalmente, questiona-se a inviabilidade do projeto de democracia cosmopolita, em 

virtude de: (1) obstáculos de caráter estrutural (como a desigualdade sócio-econômica e 

política entre os Estados) e (2) institucional (vinculação da política ao território dos 

Estados, inviabilidade da centralização e da racionalização de decisões em âmbito global, e 

inadequação da reprodução das instituições da democracia representativa na esfera global); 

(3) inexistirem meios independentes dos Estados nacionais para impor decisões tomadas 

por organizações globais e para estabelecer um direito global de caráter coercitivo; (4) não 

ser possível as instituições políticas cosmopolitas exercerem um controle sobre a 

economia. Respondendo a esses questionamentos, os autores cosmopolitas afirmam que: 

(1) também existem condições estruturais que favorecem a concretização do projeto 

cosmopolita (como a interação entre os Estados decorrente da globalização econômica e 

cultural); (2) as instituições democráticas, no âmbito global, não podem e não devem 

simplesmente reproduzir as formas democráticas conhecidas do âmbito nacional, 

propondo-se a construção de instituições inovadoras de governança; (3) se o projeto 

cosmopolita se mostra ingênuo, o caminho “realista” não apresenta resultados que 

justifiquem que continue a ser seguido, além de que novos arranjos institucionais e uma 

nova cultura democrática, a longo prazo, poderão reduzir a importância do uso da força no 

âmbito político (inclusive internacional); (4) embora o controle democrático sobre as 

decisões fundamentais da esfera econômica seja um dos principais desafios da democracia, 

ele precisa continuar a ser perseguido.  

 

Capítulo 4 

 

59. Como o Capítulo 4 é propriamente uma “Conclusão” desta tese, registra-se somente 

que, retomando a questão inicial que motivou esta pesquisa, após todo o percurso 

desenvolvido, podemos responder que a eventual concretização do projeto de democracia 

cosmopolita, tal como desenvolvido por David Held, Anthony McGrew e Daniele 

Archibugi, não seria suficiente para suprir o déficit democrático das instituições 

representativas brasileiras decorrente da globalização e do policentrismo do poder, mas 

seria uma condição necessária para se caminhar neste sentido, pois a sociedade 

contemporânea exige mudanças institucionais profundas, e não somente a realização de 

uma “reforma política” (escolha entre o sistema proporcional ou o majoritário-distrital, 
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financiamento de campanha, organização dos partidos políticos etc.) ou do “aparelho do 

Estado” (Administração burocrática, gerencial, governança pública etc.). É a própria 

compreensão de Estado e democracia que está em questão. 

 

 

BIBLIOGRAFIA   
 
ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Globalização e Estado Contemporâneo. São Paulo: 
Memória Jurídica, 2001. 
 
AGAMBEN, Giorgio. O Poder Soberano e a Vida Nua: Homo Sacer. Trad. António 
Guerreiro. Lisboa: Presença, 1998.  
 
ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. Da Hiperglobalização à Proliferação de Regimes 
Normativos. Direito GV, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 387 – 403, jul./dez, 2009.    
 
ALMEIDA, Lúcio Flávio. Entre o Local e o Global: Poder e Política na Atual Fase de 
Transnacionalização do Capitalismo. In: DOWBOR, Ladislau, IANNI, Octávio, 
RESENDE, Paulo-Edgar. Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 175 – 
186. 
 
ALMEIDA, Mansueto. Banco Deve se Pautar por Retorno Social. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 09 jul. 2011. Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião.  
 
ALVES, Evaldo. Europa Esqueceu que Disputava Espaço com os Emergentes. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 16 maio 2012. Primeiro Caderno, p. A 14, Mundo.  
 
AMARAL JÚNIOR, Alberto. Introdução do Direito Internacional Público. São 
Paulo: Atlas, 2008.   
 
_________________________. O “Diálogo” das Fontes: Fragmentação e Coerência no 
Direito Internacional Contemporâneo. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita, 
BERCOVICI, Gilberto e MELO, Claudineu (org). Direitos Humanos, Democracia e 
República – Homenagem a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
p. 23 – 50.    
 
ANDRADE, Rogério Emilio de. Direito Homogêneo: Harmonização, Uniformização e 
Ambivalência do Direito Nacional.  2010. 224 p.. Tese (Doutorado em Direito) – 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.   
 
ARCHIBUGI, Daniele. Cosmopolitan Democracy: Paths and Agents. Working Paper 
IRPPS – CNR, Montreal, n. 34, p. 1 – 20, jan. 2011. Disponível em: 
<http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/Archibugi_and_Held_Paths_and_Wa
ys.pdf>. Acesso em: 15 out. 2012. 
 
___________________. Cosmopolitan Democracy and its Critics: a Review. European 
Journal of International Relations, v. 10, n. 3, p. 437 – 473, set. 2004. Disponível em: 



 

 

237

 

<http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/CD_and_critics_A_review.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2012. 
 
___________________. Cosmopolitical Democracy. New Left Review, London, v. 40, n. 
4, p. 137 – 150, jul./ago. 2000. Disponível em: 
<http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/Cosmopolitical_democracy.PDF>. 
Acesso em: 15 out. 2012. 
 
___________________. Demos and Cosmopolis. New Left Review, London, v. 42, n. 13, 
p. 24 – 38, jan./fev. 2002. Disponível em:                   
<http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/Archibugi_Demos_and_Cosmopolis_
NLR_13.pdf>. Acesso em: 15 out. 2012. 
 
___________________. From the United Nations to Cosmopolitan Democracy. In: HELD, 
David, ARCHIBUGI, Daniele. Cosmopolitan Democracy – An Agenda for a New 
World Order. Oxford: Polity, 1995. p. 121 – 162.  
 
___________________. Notes on Democracy in the European Union. The European 
Union Review, v. 10, n. 1, p. 75 – 86, 2005. Disponível em: 
<http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/Notes_on_Democracy_in_the_Europ
ean_Union.pdf>. Acesso em: 15 out. 2012. 
 
___________________. The Hope for a Global Democracy. In: ARCHIBUGI, Daniele et 
al.. Global Democracy: A Symposium on a New Political Hope. New Political Science, v. 
32, n. 1, p. 84 – 91, mar. 2010a. Disponível em: < 
http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/new%20political%20science.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2012. 
 
___________________, BENHABIB, Seyla. Toward a Converging Cosmopolitan Project? 
Dialogue between Seyla Benhabib and Daniele Archibugi In: Croce, Mariano (ed.). 
Opendemocracy, 28 jan. 2010. Disponível em: < 
http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/cosmopolitan%20project.pdf>. Acesso 
em: 15 out. 2012. 
 
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10. ed.. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2009.  
 
_______________. O que é política? Trad. Reinaldo Guarany.  7ª. ed.. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2007.   
 
_______________. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.   
 
ARISTÓTELES. Política. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2003.   
 
ÁVILA, Humberto. “Neoconstitucionalismo”: entre a “Ciência do Direito” e o “Direito da 
Ciência”. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, n. 17, 
jan./fev./mar. de 2009. Disponível em: < 
http://www.direitodoestado.com.br/artigo/humberto-avila/neoconstitucionalismo-entre-a-
ciencia-do-direito-e-o-direito-da-ciencia>. Acesso em: 12 nov. 2012.   
 



 

 

238

 

BAGNOLI, Vicente. Os Limites Jurídicos do Imperialismo frente aos Limites 
Econômicos da Soberania. 2008. 284 p.. Tese (Doutorado em Direito) – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.  
 
BARREÑADA, Isaías, KAUSCH, Kristina. Seminar Alliance of Civilizations: 
International Security and Cosmopolitan Democracy, 2005, Madrid. Seminar 
Conclusions. Madrid: ICEI WP 03/05 - FRIDE, 2005. Disponível em: 
<http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/Publicacao_4669_em_18_11_2008_0
0_34_08.pdf>. Acesso em: 15 out. 2012.   
 
BARROS e SILVA, Fernando de. Dinheiro Público, Ganho Privado. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 1º jul. 2011. Primeiro Caderno, P. A 2, Opinião.   
 
BARROS, Sérgio Rezende de. Contribuição Dialética para o Constitucionalismo. 
Campinas: Millennium, 2008.  
 
BASTOS, Celso Ribeiro. O Futuro do Estado. In: BASTOS, Celso Ribeiro, TAVARES, 
André Ramos. As Tendências do Direito Público no Limiar de um Novo Milênio. São 
Paulo: Saraiva, 2000. p. 98 – 110. 
 
_____________________, TAVARES, André Ramos. Por uma Constituição Global. In: 
BASTOS, Celso Ribeiro, TAVARES, André Ramos. As Tendências do Direito Público 
no Limiar de um Novo Milênio. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 31 – 53. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Em Busca da Política. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2000.   
 
__________________. Modernidade Liquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2001.  
 
BEDIN, Gilmar Antônio. A Sociedade e seus Três Grandes Desafios Políticos. In:  
RAMOS, André de Carvalho (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal 
Meira Mattos. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 166 – 178. 
 
BEETHAM, David. The Legitimation of Power. Houndmills: Macmillan, 1991.   
 
BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A Cidadania Ativa: Referendo, Plebiscito e 
Iniciativa Popular. São Paulo: Ática, 1991.  
 
_____________________________________. Em Defesa da República e da Democracia. 
In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita, BERCOVICI, Gilberto e MELO, Claudineu 
(org). Direitos Humanos, democracia e República – Homenagem a Fábio Konder 
Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 723 – 738.  
 
BENTO, Leonardo Valles. Governança e Governabilidade na Reforma do Estado: 
entre Eficiência e Democratização. Barueri: Manole, 2003. p. 81 – 114.  
 
BERCOVICI, Gilberto. Constituição, Direitos Humanos e Justiça. In: BITTAR, Eduardo 
Carlos Bianca (coord.). Direitos Humanos no Século XXI: Cenários de Tensão. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária; São Paulo: ANDHEP, 2009. p. 188 – 193.  



 

 

239

 

 
___________________. O Ainda Indispensável Direito Econômico. In: BENEVIDES, 
Maria Victoria de Mesquita, BERCOVICI, Gilberto e MELO, Claudineu (org). Direitos 
Humanos, Democracia e República – Homenagem a Fábio Konder Comparato. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 503 – 519.  
 
___________________. Os Princípios Estruturantes e o Papel do Estado. In: CARDOSO 
Jr., José Celso, CASTRO, Paulo R. Furtado de, MOTTA, Diana Meirelles da (Org.). A 
Constituição Brasileira de 1988 Revisitada: Recuperação Histórica e Desafios Atuais 
das Políticas Públicas nas Áreas Econômica e Social. Brasília: IPEA, 2009. p. 255 – 
291.  
 
___________________. Petróleo, Recursos Minerais e Apropriação do Excedente: a 
Soberania Econômica na Constituição de 1988. 2010. 351 p.. Tese (Titularidade em 
Direito Econômico) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2010.   
 

___________________. Soberania e Constituição: por uma Crítica do Constitucionalismo. 
São Paulo: Quartier Latin, 2008.  
 
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Cosmopolismo e Direitos Humanos. In: BITTAR, 
Eduardo Carlos Bianca (coord). Direitos Humanos no Século XXI: Cenários de 
Tensão. Rio de Janeiro: Forense Universitária; São Paulo: ANDHEP, 2009. p. 77 – 93. 
 
BOBBIO, Norberto. Direita e Esquerda: Razões e Significados de uma Distinção 
Política. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 2. ed. São Paulo: UNESP, 2001.  
 
________________. Ensaios sobre Gramsci: e o Conceito de Sociedade Civil. Trad. 
Marco Aurélio Nogueira e Carlos Nelson Coutinho. São Paulo: Paz e Terra, 1999.   
 
________________. Estado, Governo, Sociedade: para uma Teoria Geral da Política.  
Trad. Marco Aurélio Nogueira. 9ª. ed.. São Paulo: Paz e Terra, 2001.  
 
________________. Liberalismo e Democracia. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1990.   
 
________________. O Dever de Sermos Pessimistas. In: BOBBIO, Norberto. As 
Ideologias e o Poder em Crise. Trad. João Ferreira. 4.ed. Brasília: Universidade de 
Brasília, 1999 (d). p. 177 – 181. 
 
________________. O Filósofo e a Política: Antologia. Trad. César Benjamin e Vera 
Ribeiro.  Rio de Janeiro: Contraponto, 2007.  
 
________________. O Futuro da Democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. ed. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.  
 
________________. Os Meandros do Poder. In: BOBBIO, Norberto. As Ideologias e o 
Poder em Crise. Trad. João Ferreira. 4. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999 (b). p. 
204 – 207.  
 



 

 

240

 

________________. O Poder Invisível. In: BOBBIO, Norberto. As Ideologias e o Poder 
em Crise. Trad. João Ferreira. 4. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999 (c). p. 208 – 
211.  
 
________________. O Terceiro Ausente: Ensaios e Discursos sobre a Paz e a Guerra. 
Trad. Daniela Versiani. Barueri: Manole, 2009. 
 
________________. Qual Socialismo? Debate sobre uma Alternativa. Trad. Iza de 
Salles Freaza. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.  
 
________________. Quem Governa? In: BOBBIO, Norberto. As Ideologias e o Poder em 
Crise. Trad. João Ferreira. 4.ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999 (a). p. 200 – 203. 
 
________________. Teoria geral da Política: a Filosofia Política e as Lições dos 
Clássicos. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2000.  
 
________________. Thomas Hobbes. Trad. Carlos Nélson Coutinho. Rio de 
Janeiro: Campus, 1991.  
 
________________, VIROLI, Maurizio. Diálogo em Torno da República: os Grandes 
Temas da Política e da Cidadania. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  
 
BODIN, Jean. On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the 
Commonwealth. Trad. Julian H Franklin. Cambridge: Cambridge University, 1992.    
 
BONAVIDES, Paulo. A Constituição Aberta. 3ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2004.  
 
_________________. A Democracia Participativa e os Bloqueios da Classe Dominante. In: 
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita, BERCOVICI, Gilberto e MELO, Claudineu 
(org). Direitos Humanos, democracia e República – Homenagem a Fábio Konder 
Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 825 – 840.  
 
_________________. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 2007 (b).     
 
_________________. Curso de Direito Constitucional. 25ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2010.  
 
_________________. Teoria do Estado. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007 (a). 301 – 307; 
493 – 517.   
 
BOVERO, Michelangelo. Contra o Governo dos Piores – uma Gramática da 
Democracia. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Crise na Argentina. Folha de São Paulo, São Paulo, 
11 jan. 2010. Mercado, p. B 2.   
 
BUCCI, Eugênio. Em Torno de um Conceito Preliminar de Telespaço Público. In: 
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita, BERCOVICI, Gilberto e MELO, Claudineu 
(org). Direitos Humanos, Democracia e República – Homenagem a Fábio Konder 
Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 399 – 428. 



 

 

241

 

 
BULL, Hedley. A Sociedade Anárquica: um Estudo da Ordem Política Mundial. Trad. 
Sérgio Bath. Brasília: Universidade de Brasília, 2002.  
 
CABRAL, Manuel Villaverde. Globalização, Poder, Cidadania. In: DERANI, Cristiane, 
COSTA, José Augusto Fontoura. Globalização & Soberania. Curitiba: Juruá, 2004. p. 61 
– 74. 
CALLIGARIS, Contardo. Eleições e Debates. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 out. 
2012. Ilustrada, p. E 10. 
 
CAMPILONGO, Celso Fernandes. Apresentação. In: FERRAJOLI, Luigi. A Soberania 
no Mundo Moderno – Nascimento e Crise do Estado Nacional. Trad. Carlo Coccioli e 
Márcio Lauria Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. VII - XII. 
 
____________________________. Direito e Democracia. 2a. ed.. São Paulo: Max 
Limonad, 2000.   
 
____________________________. Política, Sistema Jurídico e Decisão Judicial. São 
Paulo: Max Limonad, 2002.    
 
____________________________. Representação Política e Ordem Jurídica: os 
Dilemas da Democracia Liberal. 1987. 149 p.. Tese (Dissertação de Mestrado em 
Filosofia e Teoria Geral do Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 1987. 
 
____________________________. Teoria do Direito e Globalização Econômica. In: 
SUNDFELD, Carlos Ari e VIEIRA, Oscar Vilhena. Direito Global. São Paulo: Max 
Limonad, 1999. p. 77 – 92. 
 
CANETTI, Elias.  Massa e Poder.  Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995.   
 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constitucionalismo e Geologia da Good 
Governance. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Brancosos” e 
Interconstitucionalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 352 – 354. 
 
CARNOY, Martin. Estado e Teoria Política. Trad. Equipe de Tradução da PUCCAMP. 
Campinas: Papirus, 1986.  
 
CARVALHO, Daniel Campos de. A Dinâmica e a Tutela da Opinião Pública 
Internacional na Afirmação da Sociedade Civil Global. 2006. 183 p.. Tese (Dissertação 
de Mestrado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2006.  
 
CARVALHO, Nanci Valadares de. O Terceiro Sujeito: um Novo Ator para um Velho 
Cenário. In: DOWBOR, Ladislau, IANNI, Octávio, RESENDE, Paulo-Edgar. Desafios da 
Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 199 – 214.  
 
CASANOVA, Pablo Gonzáles. Globalidade, Neoliberalismo e Democracia. Trad. Lúcia 
Endlich Orth. In: GENTILI, Pablo (org). Globalização Excludente: Desigualdade, 



 

 

242

 

Exclusão e Democracia na Nova Ordem Mundial. 4ª ed.. Petrópolis: Vozes; Buenos 
Aires: CLACSO, 2000. p. 46 – 62.  
 
CASSESSE, Sabino. Crisis del Estado y Global Governance. In CASSESSE, Sabino. La 
Crisis Del Estado. Buenos Aires: LexisNexis, 2003, p. 31 – 47. 
 
________________. L’Erosione Dello Stato: una Vicenda Irreversibile?. In: CASSESE, 
Sabino. Dallo Stato Monoclasse alla Globalizzazione. Milano: Giuffrè, 2000. P. 15 – 23.  
 
CASTELLS, Manuel. A Crise da Democracia, Governança Global e a Emergência de uma 
Sociedade Civil Global. In: Por uma Governança Global Democrática (vários autores). 
São Paulo: Instituto Fernando Henrique Cardoso, 2005. p. 95 – 128.  
 
________________. A Sociedade em Rede. Trad. Roneide Venancio Majer e Klauss 
Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 2009.  
 
________________. Castells Sugere o Fim do Euro. Trad. Daniela Frabasile. Outras 
Palavras, 18 nov. 2011. Disponível em: 
<http://www.outraspalavras.net/2011/11/18/castells-sugere-o-fim-do-euro>. Acesso em: 25 
nov. 2011.  
  
________________. Entrevista. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 set. 2010. Poder. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/801906-se-um-pais-nao-quer-mudar-
nao-e-a-internet-que-ira-muda-lo-diz-sociologo-espanhol.shtml>. Acesso em: 16 nov. 
2011.  
 
CHOMSKY, Noam. Democracia e Mercados na Nova Ordem Mundial. Trad. Ricardo 
Aníbal Rosenbusch. In: GENTILI, Pablo (org). Globalização Excludente: Desigualdade, 
Exclusão e Democracia na Nova Ordem Mundial. 4ª ed.. Petrópolis: Vozes; Buenos 
Aires: CLACSO, 2000. p. 7 – 45.    
 
COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
_________________________. Ética: Direito, Moral e Religião no Mundo Moderno. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2006.  
 
_________________________. Fundamento dos Direitos Humanos. São Paulo: Instituto 
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 1997. Disponível em:  
<http://www.iea.usp.br/textos/comparatodireitoshumanos.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2012.  
 
_________________________. Prefácio. In: MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A 
Questão Fundamental da Democracia. Trad. Peter Naumann. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. p. 7 – 22.    
 
Conselho de Comunicação Tramita no CE, BA, Al e PI. Brasil. Ministério do 
Planejamento. Brasília, 04 nov. 2010. Disponível em: 
<http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2010/11/4/conselho-de-
comunicacao-tramita-no-ce-ba-al-e-pi>. Acesso em: 21 nov. 2010. 
 



 

 

243

 

CORSI, Francisco Luiz. A Globalização e a Crise dos Estados Nacionais. In: DOWBOR, 
Ladislau, IANNI, Octávio, RESENDE, Paulo-Edgar. Desafios da Globalização. 
Petrópolis: Vozes, 1997. p. 102 – 108. 
 
 
 
COSTA, José Augusto Fontoura. Globalização e Fim do Estado. In: DERANI, Cristiane, 
COSTA, José Augusto Fontoura. Globalização & Soberania. Curitiba: Juruá, 2004. p. 33 
– 60. 
 
COSTA, Sérgio. Democracia Cosmopolita: Déficits Conceituais e Equívocos Políticos. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n.º 53, p. 19 – 32, out. 2003.   
 
COUTINHO, João Pereira. A Europa e os Fascistas. Folha de São Paulo, São Paulo, 15 
nov. 2011 (a). Ilustrada, p. E 8.  
 
_____________________. Eurocopa & Eurocrises. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 
jun. 2012. Ilustrada, p. E 6.  
 
_____________________. Uma “Presidenta” na Europa. Folha de São Paulo, São Paulo, 
08 nov. 2011 (b). Ilustrada, p. E 8.  
 
CRUZ, Fabrício Bittencourt. Direito Cosmopolita: uma Proposta ao Mundo Globalizado. 
Emancipação, Ponta Grossa, v. 5, n. 1, p. 105 – 125, 2005. Disponível em: < 
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/15558.pdf >. Acesso em: 15 out. 2012.   
 
CUNHA, Danilo Fontenele Sampaio. Crise Econômica e Possíveis Perspectivas Jurídico-
Sociais. Revista Direito GV, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 343 – 357, jul./dez. 2009.    
 
CZAJKOWSKI, Karen Éler. Alternativas ao Modelo Atual de Globalização: o Homem no 
Centro de Todas as Teses. In: FONSECA, Ricardo Marcelo. Repensando a Teoria do 
Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 181 – 211. 
 
DAHL, Robert Alan. Democracy and its Critics. New Haven: Yale University, 1989. 
 
________________. On Democracy. New Haven: Yale University, 1998. 
 
________________. Poliarquia: Participação e Oposição. Trad. Celso Mauro Paciornik. 
São Paulo: Edusp, 1997.  
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 29ª ed.. São Paulo: 
Saraiva, 2010.   
 
DIAMOND, Larry, MORLINO, Leonardo. Introduction. In DIAMOND, Larry, 
MORLINO, Leonardo (ed.). Assessing the Quality of Democracy. Baltimore: Johns Hopkins 
University, 2005. p. IX - XLIII.  
 
DOGLIANI, Mario. Deve la Politica Democratica Avere una sua Risorsa di Potere 
Separata? In: CASSESE, Sabino. Dallo Stato Monoclasse alla Globalizzazione. 
Milano: Giuffrè, 2000. p. 61 – 72.  



 

 

244

 

 
DOWBOR, Ladislau. A Crise Financeira sem Mistérios. Convergência dos Dramas 
Econômicos, Sociais e Ambientais. São Paulo: 2009a. Disponível em: 
<http://dowbor.org/crisesemmisterios8.pdf>. Acesso em: 19 abr. 2011.  
 
_________________. Crise Financeira: Riscos e Oportunidades. São Paulo: 2009b. 
Disponível em: <http://dowbor.org/2009/06/crise-financeira-riscos-e-oportunidades-maio-
09.html/>. Acesso em: 19 abr. 2011.   
 
_________________. Ética, Transparência e Democracia. In: BENEVIDES, Maria 
Victoria de Mesquita, BERCOVICI, Gilberto e MELO, Claudineu (org). Direitos 
Humanos, democracia e República – Homenagem a Fábio Konder Comparato. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009c. p. 607 – 624.  
 
__________________. Globalização e Tendências Institucionais. In: DOWBOR, Ladislau, 
IANNI, Octávio, RESENDE, Paulo-Edgar. Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 
1997. p. 9 – 16.    
 
__________________. Tecnologia, Globalização e Governabilidade. In: DOWBOR, 
Ladislau. A Reprodução Social. São Paulo, 2001. Disponível em: < 
http://dowbor.org/2003/05/tecnologia-globalizacao-e-governabilidade.html/>. Acesso em: 
19 abr. 2011.     
 
DWORKIN, Ronald. La Democracia Posible – Principios para um Nuevo Debate 
Político. Trad. Ernest Weikert García. Barcelona: Paidós, 2008.   
 
ELSTER, Jon. Introduction. In: ELSTER, Jon. Deliberative Democracy. 
Cambridge: Cambridge University, 1998. p. 1 – 18.   
 
EU Wins Nobel Peace Prize. European University Institute. San Domenico di Fiesole, 
12 out. 2012. Disponível em: <www.eui.eu/News/2012/12-10-
EUwinsNobelPeacePrize.aspx>. Acesso em: 15 out. 2012.  
 
EVANGELISTA, Ana Carolina Pires. Perspectivas sobre a “Sociedade Civil Global” no 
Estudo das Relações Internacionais. 2006. 137 p.. Tese (Dissertação de Mestrado 
Relações Internacionais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 
2006.  
 
FALK, Richard. The World Order between Inter-State Lax and the Law of Humanity: the 
Role of Civil Society Institutions. In: HELD, David, ARCHIBUGI, Daniele. 
Cosmopolitan Democracy: an Agenda for a New World Order. Oxford, UK: Polity, 
1995. p. 163 – 179.     
 
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro. 
V. 2. 6.ª ed.. Porto Alegre: Globo, 1979.  
 
________________, COMPARATO, Fábio Konder (Org. e Prefácio). A República 
Inacabada.  São Paulo: Globo, 2007.  p. 7 – 22; 123 – 143.  
 
 



 

 

245

 

FARIA, José Eduardo. A Definição do Interesse Público.  In: SALLES, Carlos Alberto de 
(org.). Processo Civil e Interesse Público: o Processo como Instrumento de Defesa 
Social. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 79 – 90.  
 
__________________. A Nova Pauta das Escolas de Governo: Policentrismo Decisório 
e Pluralismo Jurídico. Disponível em: http:// 
www.fundap.sp.gov.br/.../Apresentação%20-
%20José%20Eduardo%20Faria%2009_06.pdf - Similares. Acesso em: 27 abr. 2011. 
 
___________________. Democracia e Governabilidade: os Direitos Humanos à Luz da 
Globalização Econômica.  In: FARIA, José Eduardo. Direito e Globalização Econômica: 
Implicações e Perspectivas. 1ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 127 – 160.  
 
___________________. Estado, Sociedade e Direito. In: FARIA, José Eduardo, Kuntz, 
Rolf Nelson. Qual o Futuro dos Direitos?: Estado, Mercado e Justiça na 
Reestruturação Capitalista. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 59 – 123.  
 
__________________. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 
2002.   
 
__________________. Poder e Legitimidade (Uma Introdução à Política do Direito). 
1976. 135 p.. Tese (Mestrado em Filosofia e Teoria Geral do Direito) – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1976.  
 
__________________. Poucas Certezas e muitas Dúvidas: o Direito depois da Crise 
Financeira. Direito GV, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 297 – 321, jul./dez, 2009.    
 
___________________. Retórica Política e Ideologia Democrática: a legitimação do 
discurso jurídico liberal. 1982. 422 p.. Tese (Livre-docência em Filosofia e Teoria Geral 
do Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982. 
 
__________________. Sociologia Jurídica – Direito e Conjuntura. São Paulo: Saraiva, 
2008.   
 
FAUSTO, Sérgio. Apresentação. In FAUSTO, Sérgio (org.). Difícil Democracia. São 
Paulo: Paz e Terra, 2010. p. 7 – 15. Disponível em: < 
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/17335.pdf>. Acesso em: 15 out. 2012. 
 
FEARON, James D. Deliberation as Discussion. In: ELSTER, Jon. Deliberative 
Democracy. Cambridge: Cambridge University, 1998. p. 44 – 68.    
 
FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno – Nascimento e Crise do Estado 
Nacional. Trad. Carlo Coccioli e Márcio Lauria Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
_________________. O Estado de Direito entre o Passado e o Presente. In: COSTA, 
Pietro, ZOLO, Danilo. O Estado de Direito: História, Teoria, Crítica. Trad. Carlo 
Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 447 – 464. 
 
FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito: Reflexões sobre o 
Poder, a Liberdade, a Justiça e o Direito. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.   



 

 

246

 

 
_____________________________. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, 
Decisão, Dominação. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2001.   
 
_____________________________, SALOMÃO FILHO, Calixto, NUSDEO, Fábio. 
Poder Econômico: Direito, Pobreza, Violência, Corrupção. Barueri: Manole, 2009.   
 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Aspectos do Direito Constitucional 
Contemporâneo. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
_____________________________________. Corrupção e Democracia. In: ZILVETI, 
Fernando Aurelio, LOPES, Sílvia (coord.). O Regime Democrático e a Questão da 
Corrupção Política. São Paulo: Atlas, 2004. p. 17 – 23.   
 
_____________________________________. Princípios Fundamentais do Direito 
Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  
 
FIORI, José Luís. Globalização, Hegemonia, Império. In: FIORI, José Luís e TAVERES, 
Maria da Conceição (org.). Poder e Dinheiro: uma Economia Política da Globalização. 
Petrópolis: Vozes, 1997. p. 87 – 147. 
 
FLEINER-GERSTER, Thomas. Teoria Geral do Estado. Trad. Marlene Holzhausen. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006.   
 
FLOH, Fabio. Regionalismo e Globalização: Fundamentos da Nova Ordem Mundial e 
Premissas das Relações Internacionais Contemporâneas. 2007. 320 p.. Tese 
(Doutorado em Direito Internacional) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2007.   
 
FRANCO, Augusto de. Terceiro Setor: a Nova Sociedade Civil e seu Papel Estratégico 
para o Desenvolvimento. Brasília: Agência de Educação para o Desenvolvimento (AED), 
2003. 
 
FREIRE, Vinicius Torres. Grécia a Pão e Água ou Adeus. Folha de São Paulo, São Paulo, 
16 fev. 2012. Mercado, p. B 8.   
 
FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Construção da Igualdade e o Sistema de 
Justiça no Brasil: Alguns Caminhos e Possibilidades. 2004. 139 p.. Tese (Doutorado em 
Filosofia e Teoria Geral do Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
2004. 
 
GARCIA, Márcio Pereira Pinto. Liberdade no Mundo Globalizado. In:  RAMOS, André de 
Carvalho (org.). Direito Internacional: Homenagem a Adherbal Meira Mattos. São 
Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 558 – 573. 
 
GARCIA. Marco Aurélio. Privatizações e o Interesse Nacional. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 16 out. 2010. Primeiro Caderno, p. A3, Opinião.  
 



 

 

247

 

GARRETT, Geoffrey. Global Markets and National Politics. In: HELD, David, 
MCGREW, Anthony. The Global Transformations Reader: an Introduction to the 
Globalizations Debate. 2ª ed.. Cambridge, UK: Polity, 2003. p. 384 – 476. 
 
GASPARDO, Murilo. O Parlamento e o Controle do Poder Político. 2009. 204p.. Tese 
(Mestrado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2009.   
 
_________________. O Papel dos Tribunais na Efetivação dos Direitos Sociais diante do 
Esvaziamento do Circuito Governo/Parlamento. AJURIS, v. 38, n.º 121, p. 251 – 275, 
mar. 2011a.  
 
_________________. Transformações no Estado e Relações Estado-Sociedade no 
século XXI. Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS, Belo Horizonte, a. 5, n. 9, p. 9 – 
21, jan./jun. 2011b.  
 
GENRO, Tarso. A Democracia e a Demonização da Política. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 08 mar. 2011 (a). Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião.  
 
_____________. Hackers e Outros no Espaço Democrático. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 03 jul. 2011(b). Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião.  
 
GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: 
UNESP, 1991.  
 
_________________. Mundo em Descontrole. Trad. Maria Luiza X. de A. Borges. 6ª ed.. 
Rio de Janeiro: Record, 2007. 
 
GILPIN, Robert. The Nation-State in the Global Economy. In: HELD, David, MCGREW, 
Anthony. The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalizations 
Debate. 2ª ed.. Cambridge, UK: Polity, 2003. p. 349 – 358. 
 
GIOVINE, Alfonso. Democrazia Diretta: Da Chi? In: GIOVINE, Alfonso. Democrazia 
Diretta e Sistema Politico. Padova: CEDAM, 2001. p. 73 – 96.   
 
_________________. Democrazia Elettronica: Alcune Riflessioni. In: GIOVINE, Alfonso. 
Democrazia Diretta e Sistema Politico. Padova: CEDAM, 2001. p. 55 – 72.  
 
GRAMSCI, Antonio. Democracia Operária: Partidos, Sindicatos e Conselhos. 
Coimbra: Centelha, 1976.   
 
__________________. Escritos Políticos. V. 1. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 
 
__________________. Maquiavel, a Política e o Estado Moderno.  Trad. Luiz Mário 
Gazzaneo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991.    
 
GOMEZ, José María. Globalização da Política: Mitos, Realidades e Dilemas. In: 
GENTILI, Pablo (org). Globalização Excludente: Desigualdade, Exclusão e 



 

 

248

 

Democracia na Nova Ordem Mundial. 4ª ed.. Petrópolis: Vozes; Buenos Aires: 
CLACSO, 2000. p. 128 – 179. 
 
GUIMARÃES, Marina. Governo Argentino Demite Presidente do BC por Decreto. O 
Estado de São Paulo, São Paulo, 07 jan. 2010. Economia & Negócios. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/economia,governo-argentino-demite-presidente-do-
bc-por-decreto,492198,0.htm>. Acesso em: 13 nov. 2012.  
 
GULLAR, Ferreira. O Povo Desorganizado. Folha de São Paulo, São Paulo, 27 fev. 2011. 
Ilustrada, p. E 10.  
 
HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-Nacional: Ensaios Políticos. Trad. Márcio 
Selegmann-Silva. São Paulo: Littera Mundi, 2001. 
 
__________________. A Crise de Legitimação no Capitalismo Tardio. Trad. Vamireh 
Chacon. 2.ª ed.. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994.  
 
__________________. Debate sobre el Liberalismo Político. Barcelona, Buenos 
Aires, México: Paidós, I.C.E. de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1998. p. 64 – 71.  
 
__________________. Direito e Democracia – Entre Facticidade e Validade. V. 1. 
Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997 (a). 
 
__________________.  Direito e Democracia – Entre Facticidade e Validade. V. 2. 
Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997 (b).   
 
__________________. Historia y Crítica de la Opinión Publica. Trad. Antonio 
Domènech. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 
 
__________________. Identidades Nacionales y Postnacionales. Trad. Manuel Jiménez 
Redondo. Madrid: Tecnos, 1994. 
 
__________________. Racionalidade e Comunicação. Trad. Paulo Rodrigues. 
Lisboa: Edições 70, 2002. 
 
__________________. Teoría de la Acción Comunicativa, II – Crítica de la Razón 
Funcionalista. Trad. Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus, 1988.  
 
HAYDEN, Patrick. Kant, Held e os Imperativos da Política Cosmopolita. Impulso, 
Piracicaba, v. 15, n. 38, p. 83 p – 94, 2004. 
 
HELD, David. Cosmopolitanism: Ideas, Realities and Deficits. In: HELD, David, 
MCGREW, Anthony. Governing Globalization – Power, Authority and Global 
Governance. Cambridge, UK: Polity, 2007. p 305 – 324.  
 
____________. Cosmopolitanism: Taming Globalization. In: HELD, David, MCGREW, 
Anthony. The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalizations 
Debate. 2ª ed.. Cambridge, UK: Polity, 2003. p. 514 – 528. 
 



 

 

249

 

___________. Democracy and the New International Order. In: HELD, David, 
ARCHIBUGI, Daniele. Cosmopolitan Democracy: an Agenda for a New World Order. 
Oxford, UK: Polity, 1995. p. 96 – 120.    
 
____________. Democratic Accountability and Political Effectiveness from Cosmopolitan 
Perspective. In: HELD, David, MATHAIS, Koenig-Archibugi. Global Governance and 
Public Accountability. Malden: Mass Blackwell, 2007. p. 240 – 267. 
 
____________. Globalization, Cosmopolitanism and Democracy. Entrevista realizada 
por Montserrat Guibernau. Cambridge, UK, 2001. Disponível em:             
<http://www.polity.co.uk/global/globalization-cosmopolitanism-and-democracy.asp>.  
Acesso em: 15 out. 2012.   
 
_____________. Introduction and Afterword. In: HELD, David. A Globalizing World? 
Culture, Economic, Politics. London: Routledge and Open University, 2004. p. 1 – 4; 169 
– 175.  
 
____________. Models of Democracy. 3ª ed.. Satanford: Stanford University, 2006. 
 
____________, KOENIG-ARCHIBUGI, Mathais. Introduction. In: HELD, David, 
MATHAIS, Koenig-Archibugi. Global Governance and Public Accountability. Malden: 
Mass Blackwell, 2007. p. 1 – 7. 
 
____________, MCGREW, Anthony. Introduction. In: HELD, David, MCGREW, 
Anthony. Governing Globalization – Power, Authority and Global Governance. 
Cambridge, UK: Polity, 2007. p. 1 – 19.   
 
________________________________. Prós e Contras da Globalização. Trad. Vera 
Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  
 
HELLER, Hermann. Teoría Del Estado. Trad. Luis Tobio. México: Fondo de Cultura 
Económica, 2002. p. 256 – 316.   
 
HERNÁNDEZ, José Guadalupe Vargas. Del Gobierno por el Pueblo a la Posdemocracia 
Económica Transnacional, Global y Cosmopolita. Convergencia, México, n. 43, p. 211 – 
245, jan./abr. 2007. Disponível em: < 
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/Publicacao_10858_em_21_06_2011_1
0_25_48.pdf>. Acesso em: 15 out. 2012.  
 
HERZ, Mônica. A Internacionalização da Política: a Perspectiva Cosmopolita em face do 
Debate sobre a Democratização da ONU. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v.21, n. 
2, p. 259 – 289, jul./dez. 1999.  
 
HOBSBAWN, Eric. A Falência da Democracia. Folha de São Paulo, São Paulo, 09 set. 
2011. Mais!, p. 5 – 7.  
 
HÖFFE, Otfried. A Democracia no Mundo de Hoje. Trad. Tito Lívio Cruz Romão. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005.  
 



 

 

250

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. O Homem Cordial. In: Raízes do Brasil. 6ª ed.. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1971. p 101 – 112.  
 
HURREL, Andrew. Sociedade Internacional e Governança Global. Lua Nova, n.º 46, p. 55 
– 75, 1999. 
 
IANNI, Octávio. A Política Mudou de Lugar. In: DOWBOR, Ladislau, IANNI, Octávio, 
RESENDE, Paulo-Edgar. Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 17 – 27. 
 
_____________. O Príncipe Eletrônico. Sociologias Porto Alegre, Porto Alegre, v.1, n. 1, 
p.252 – 275, jan./jun. 1999.  
 
_____________. Teorias da Globalização. 8ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2000.  
 
ITO, Joichi. Emergent Democracy. In: Extreme Democracy. 2004. p. 15 – 36. Disponível 
em: <http://www.extremedemocracy.com/chapters/Chapter%20One-Ito.pdf>. Acesso em: 
24 set. 2012.  
 
JACOBS, Diedier. From a League of Democracies to Cosmopolitan Democracy. In: 
ARCHIBUGI, Daniele et al.. Global Democracy: A Symposium on a New Political Hope. 
New Political Science, v. 32, n. 1, p. 116 – 121, mar. 2010. Disponível em: < 
http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/new%20political%20science.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2012. 
 
KAHLER, Miles. Defining Accountability Up: the Global Economic Multilaterals. In: 
HELD, David, MATHAIS, Koenig-Archibugi. Global Governance and Public 
Accountability. Malden: Mass Blackwell, 2007. p. 8 – 34.  
 
KALDOR, Mary. European Institutions, Nation-States and Nationalism. In: HELD, David, 
ARCHIBUGI, Daniele. Cosmopolitan Democracy: an Agenda for a New World Order. 
Oxford, UK: Polity, 1995. p. 68 – 95. 
 
KAPLAN, Abraham, LASSWELL, Harold Dwight. Poder e Sociedade. Trad. Maria Lucy 
Gurgel Valente de Seixas Corrêa. Brasília: Unb, 1979.  
 
KANT, Immanuel. A Paz Perpétua e Outros Opúsculos. Trad. Artur Morão. Lisboa: 
Edições 70, 2004.  
 
KELSEN, Hans.  A Democracia. Trad. Ivone Castilho Benedetti et al.. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000.  
 
_____________. Esencia y Valor de la Democracia. Trad. Rafael Luengo Tapia y Luis 
Legaz Lacambra. Barcelona: Labor, 1934.   
 
KEOHANE, Robert O. Governance in a Partially Globalized World. In: HELD, David, 
MCGREW, Anthony. Governing Globalization – Power, Authority and Global 
Governance. Cambridge, UK: Polity, 2007. p. 325 – 331.  
 



 

 

251

 

KNOERR, Fernando Gustavo. Representação Política e Globalização. In: FONSECA, 
Ricardo Marcelo. Repensando a Teoria do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 175 
– 180. 
 
KUHN, Thomas S.. A Estrutura das Revoluções Científicas. Trad. Beatriz Vianna 
Boeira e Nelson Boeira. 10ª ed.. São Paulo: Perspectiva, 2011.  
 
LACERDA, Antonio Corrêa. Atuação Pode ser Vantajosa para o País. Folha de São 
Paulo, São Paulo, 09 jul. 2011. Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião. 
 
LADEURS, Karl-Heinz. Globalisation and the Conversion of Democracy to 
Polycentric Networks: Can Democracy Survive the End of the Nation State? San 
Domenico: European University Institute, 2003. Disponível em: 
<http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/199/law03-4.pdf?sequence=1>. Acesso em 
03 nov. 2011. 
 
_____________________. The Theory of Autopoiesis. Florence: European University 
Institute, 1999. Disponível em: 
<http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/148/law99_3.pdf?sequence=1>. Acesso em 
03 nov. 2011.  
 
LAMONIER, Bolívar. Tendências Anti-Institucionais no Brasil Pós-Transição: Populistas, 
“Picaretas” e Carbonários. In FAUSTO, Sérgio (org.). Difícil Democracia. São Paulo: Paz 
e Terra, 2010. P. 81 – 103. Disponível em: < 
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/17335.pdf>. Acesso em: 15 out. 2012. 
 
LEHMANN, Wilhelm. Governance in the EU: a European Parliament Perspectiv. In: 
LADEURS, Karl-Heinz. Governance in the European. 2002. p. 10 – 15. Disponível em: 
<http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/186/law02-8.pdf?sequence=1>. Acesso em 
03 nov. 2011.  
 
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, Regionalização e Soberania. São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2004.   
 
LIMA, Abili Lázaro Castro de. Globalização Econômica e Crise dos Estados Nacionais. 
In: FONSECA, Ricardo Marcelo. Repensando a Teoria do Estado. Belo Horizonte: 
Fórum, 2004. p. 151 – 161. 
 
LIMONGI, Fernando. Prefácio. In: DAHL, Robert Alan. Poliarquia: Participação e 
Oposição. Trad. Celso Mauro Paciornik. São Paulo: Edusp, 1997. p. 11 – 22. 
 
LONGO, Francisco. Ejes Vertebradores de la Gobernanza en los Sistemas Publicos: un 
Marco de analises en Clave Latinoamericana. Revista del CLAD: Reforma y Democracia, 
Venezuela, n. 46, p. 73 – 102, fev. 2010.  
 
LUHMANN, Niklas. Poder. Trad. Martine Creusot de Rezende Martins. 
Brasília: UnB, 1985.   
 
MACDONALD, Terry. The Ideal of Global Stakeholder Democracy. In: ARCHIBUGI, 
Daniele et al.. Global Democracy: A Symposium on a New Political Hope. New Political 



 

 

252

 

Science, v. 32, n. 1, p. 110 – 116, mar. 2010. Disponível em: < 
http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/new%20political%20science.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2012. 
 
MCGREW, Anthony. Models of Transnational Democracy. In: HELD, David, MCGREW, 
Anthony. The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalizations 
Debate. 2ª ed.. Cambridge, UK: Polity, 2003. p. 500 – 513. 
 
_________________. Power Shift: from National Government to Global Governance? In: 
HELD, David. A Globalizing World? Culture, Economic, Politics. London: Routledge 
and Open University, 2004. p. 127 – 167.   
 
MARCHETTI, Raffaele. Fighting Transnational Exclusion: from Cosmopolitanismo to 
Global Democracy. In: ARCHIBUGI, Daniele et al.. Global Democracy: A Symposium on 
a New Political Hope. New Political Science, v. 32, n. 1, p. 103 – 110, mar. 2010. 
Disponível em: 
<http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/new%20political%20science.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2012.  
 
MARCHI, Eduardo C. Silveira. Guia de Metodologia Jurídica (Teses, Monografias e 
Artigos). Lecce: Grifo, 2001. 
 
MARINHEIRO, Vaguinaldo. Por um Longo Tempo, País Continuará Sendo um Grande 
Problema para a Europa. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 jun. 2012. Primeiro Caderno, 
p. A 10, Mundo. 
 
MARX, Karl. Prefácio. In: Contribuição à Crítica da Economia Política. Trad. Maria 
Helena Barreiro Alves. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 3 – 8.  
 
__________, ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2005.  
 
MATHEWS, Jéssica. Power Shift. In: HELD, David, MCGREW, Anthony. The Global 
Transformations Reader: an Introduction to the Globalizations Debate. 2ª ed.. 
Cambridge, UK: Polity, 2003. p. 204 – 212.  
 
MAYER, Dayse Vasconcelos. A Democracia Eletrônica: a Questão das Sondagens de 
Opinião e dos Mass Media no Sistema Eleitoral. Estudos Eleitorais, v. 1, n. 3, p. 31-54, 
set./dez., 1997, EE 1/3. 
 
MEDAUAR, Odete. O Direito Administrativo em Evolução. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2003.  
 
MEIRELES, Henrique. A Hora da Verdade. Folha de São Paulo, São Paulo, 09 set. 2012. 
Primeiro Caderno, p. A 2, Opinião. 
 
MENDOZA, Xavier, VERNIS, Alfred. El Estado Relacional y La Transformación de las 
Administraciones Públicas. In: LONGO, Francisco, YSA, Tamyko (ed.). Los Escenarios 
de la Gestión Publica del Siglo XXI. Barcelona: Bellaterra, 2008. p. 37 – 62.   
 
MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Coimbra: Coimbra, 2002.  



 

 

253

 

 
MIRANDOLA, Carlos Mauricio Sakata. Globalização Financeira e Integração de 
Mercados Financeiros Nacionais. 2010. 221p.. Tese (Doutorado em Direito 
Internacional) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 
 
MORAIS, Carlos Blanco de. Democracia e Consenso na Decisão de Legislar. Revista 
Brasileira de Direito Constitucional, São Paulo, n.º 3, p. 117 – 186, jan./jun. 2004. 
 
MOUFFE, Chantal. Democracia, Cidadania e a Questão do Pluralismo. In: Política e 
Sociedade, p. 11 – 26, n.º 3, out. de 2003.  
 
________________. On the Political.  London: Routledge, 2006.   
 
________________. The Democratic Paradox. London: Verso, 2000.     
 
________________. The Return of the Political. London: Verso, 2005.  
 
MOUSKHELI, Michel. Teoría Jurídica del Estado Federal. Trad. Armando Lazaro Y 
Ros. México: Nacional, 1981.  
 
MULLER, Friedrich. Democracia e Exclusão Social em face da Globalização. Revista 
Jurídica da Presidência, Brasília, v. 7, n. 72, p. 1 – 10,  
maio 2005. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_72/artigos/PDF/Friedrich_Rev72.pdf>. 
Acesso em: 24 fev. 2012.  
 
_________________. Quem é o Povo? A Questão Fundamental da Democracia. Trad. 
Peter Naumann. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.     
 
MUELLER, Philipp. La Buena Gobernanza en la Sociedad Red: más allá de las Palabras. 
In: MARIÑEZ NAVARRO, Freddy (org.). Ciudadanos, Decisiones Publicas y Calidad de 
la Democracia. México: Limusa: Tecnológico de Monterrey, 2006. p. 149 – 168.  
 
MUNCHAU, Wolfgang. Alemanha Pressiona Grécia a Abrir Mão da sua Democracia. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 21 fev. 2012. Primeiro Caderno, p. A 7, Mundo. 
 
MUÑOZ, Augusto Trujillo. O Princípio da Autonomia Local e a Democracia Cosmopolita 
– Entrevista. Prisma Jurídico, São Paulo, v. 6, p. 17 – 26, 2007.  
 
NABAIS, José Casalta. Algumas Considerações sobre a Solidariedade e a Cidadania. 
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, v. LXXV, p. 
145 – 174, 1999. 
 
NANZ, Patrizia, STEFFEK, Jens. Global Governance, Participation and Public Sphere. In: 
HELD, David, MATHAIS, Koenig-Archibugi. Global Governance and Public 
Accountability. Malden: Mass Blackwell, 2007. p. 190 – 211. 
 
NEVES, Marcelo da Costa Pinto. A Constituição e a Esfera Pública: entre Diferença 
Sistêmica, Inclusão e Reconhecimento. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita, 
BERCOVICI, Gilberto e MELO, Claudineu (org). Direitos Humanos, Democracia e 



 

 

254

 

República – Homenagem a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 
p. 653 – 688.  
 
____________________________. Entre Têmis e Leviatã: uma Relação Difícil – o 
Estado Democrático de Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. 2.ª ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008.   
 
NIETO, Alejandro. La Administración Pública y sus Contextos. In: NIETO, Alejandro. El 
Desgobierno de lo Publico. Barcelona: Ariel, 2008. P. 245 – 276.  
 
NOBRE, Marcos. O Condomínio Peemedebista – as Polarizações Artificiais que Travam o 
Debate Público. Folha de São Paulo, São Paulo, 15 maio 2011. Ilustríssima, p. I. 4 – 5.   
 
NOBREGA, Maílson da. Estado Forte. Veja, São Paulo, ed. 2151, p. 22, 10 fev. 2010. 
Disponível em: <http://veja.abril.com.br/100210/estado-forte-p-022.shtml>. Acesso em: 13 
nov. 2012.  
 
NOGUEIRA, Marco Aurélio. Da Frustração à Reposição da Confiança na Política. São 
Paulo, 2008. Disponível em: 
<http://www.fundap.sp.gov.br/DEBATESFUNDAP/PDF/QUINTO_SEMINARIO/EXPO
SI%C3%A7%C3%A3O_DO_PROFESSOR_MARCO_AUR%C3%A9LIO_NOGUEIRA.
PDF>. Acesso em: 16 mai. 2011. 
 
_______________________. Um Estado para a Sociedade Civil. São Paulo: Cortez, 
2004. p. 77 – 116.  
 
NYE JR., Joseph. Vitória Final Será Daquele que Aliar Força à Melhor História. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 11 nov. 2011. Caderno Especial “11/11”, p. 8. 
 
OFFE, Claus. Capitalismo Desorganizado – Transformações Contemporâneas do 
Trabalho e da Política. Trad. Brant Wanda Caldeira. São Paulo: Brasiliense, 1995.  
 
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de Gestão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008.  
 
OMETTO, João Guilherme Sabino. Economia Privatizada é Rumo para o Futuro. 
Folha de São Paulo, São Paulo, 16 out. 2010. Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião.   
 
PAYNE, Anthony. Globalization and Modes of Regionalist Governance. In: HELD, 
David, MCGREW, Anthony. The Global Transformations Reader: an Introduction to 
the Globalizations Debate. 2ª ed.. Cambridge, Polity, 2003. p. 213 – 222. 
 
PSOL Quer Regulamentar Artigos da Constituição sobre Comunicação. Debate on Line. 
Jaboticabal, 20 nov. 2010. Disponível em: 
<http://www.debateonline.com.br/opiniao.php?noticia=1141>. Acesso em: 21 nov. 2010.  
 
PÚBLICO. Participação na Europa foi a mais baixa de sempre. 07 jun. 2009. 
Disponível em: < http://www.publico.pt/mundo/noticia/participacao-na-europa-foi-a-mais-
baixa-de-sempre-1385585>. Acesso em: 07 dez. 2012. 
 



 

 

255

 

PUCEIRO, Zuleta. O Processo de Globalização e a Reforma do Estado. In: FARIA, José 
Eduardo. Direito e Globalização Econômica: Implicações e Perspectivas. São 
Paulo: Malheiros, 2010. p. 105 – 126.  
 
RAMOS, Elival da Silva. Parâmetros Dogmáticos do Ativismo Judicial em Matéria 
Constitucional. 2009. 289 p.. Tese (Titularidade em Direito Constitucional) – Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.  
 
RANIERI, Nina Beatriz Stocco. A Crise Financeira Global Fará Surgir um Novo Estado 
Nação? Sim. Jornal do Advogado, São Paulo, a. XXXVII, n. 370, p. 12, mar., 2012.  
 
__________________________.  Estado e Nação: Novas Relações. Política Externa, São 
Paulo, v. 13, n. 1, p. 29-38, jun./ago. 2004.  
 
__________________________. Um Conceito mais Amplo de Liberdade: 
Desenvolvimento, Segurança e Direitos Humanos para Todos – Multilateralismo e 
Cidadania Mundial. Política Externa. Rio de Janeiro, v. 14, p. 25 – 40, 2005.  
 
REDONDO, Manuel Jiménez. Introdução. In: HABERMAS, Jürgen. Más allá del Estado 
Nacional. México: Fondo de Cultura Económica, 2000. p. 7 – 39. 
 
REIS, Rossana Rocha. O Lugar da Democracia na Sociedade Civil Global e a Questão da 
Cidadania Cosmopolita. Perspectivas, São Paulo, n. 30, p. 15 – 32, jul./dez. 2006.   
 
RESENDE, Paulo-Edgar. A Federação como Alternativa Democrática nas Relações entre 
as Nações. In: DOWBOR, Ladislau, IANNI, Octávio, RESENDE, Paulo-Edgar. Desafios 
da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 28 – 42. 
 
RIBEIRO, Renato Janine. Hobbes: o Medo e a Esperança. In: WEFORT, Francisco (org.). 
Os Clássicos da Política. São Paulo: Ática, 2001. p. 51 – 77.  
 
RICUPERO, Rubens. A Volta da Igualdade. Folha de São Paulo, São Paulo, 15 de maio 
de 2011. Mercado, p. B 3.    
 
ROCHA, Luiz Alberto Gurjão Sampaio. Soberania do Estado Diante dos Desafios da 
Globalização.  2003. 261 p.. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.  
 
RODRIGUEZ, Caio Farah. Sentido, Valor e Aspecto Institucional da Indeterminação 
Jurídica. 2011. 174 p.. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.   
 
ROSENAU, James N.. Governance in a New Global Order. In: HELD, David, MCGREW, 
Anthony. The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalizations 
Debate. 2ª ed.. Cambridge, UK: Polity, 2003. p. 223 – 233. 
 
ROSSI, Clóvis. Os Pacotes e a Ambulância. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 fev. 2012. 
Primeiro Caderno, p. A 9, Mundo.  
 



 

 

256

 

ROTH, André-Noël. O Direito em Crise: Fim do Estado Moderno? Trad. Margaret Cristina 
Toba e Márcia Maria Lopes Romero. In: FARIA, José Eduardo. Direito e Globalização 
Econômica: Implicações e Perspectivas. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 15 – 27.  
 
RUSSO, Rodrigo. Atenas Amanhece em Cinzas depois de Dia de Violência. Folha de São 
Paulo, São Paulo, 14 fev. 2012 (a), Mundo, p. A 11.  
 
______________. Europa Discute Intervir nas Contas Gregas. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 21 fev. 2012 (b), Mundo, p. A 17. 
 
______________. Grécia Conclui Maior Calote da História. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 10 mar. 2012 (c), Mundo, p. A 16.  
 
______________. PIB da Grécia Encolhe 7% no Fim de 2011. Folha de São Paulo, São 
Paulo, 15 fev. 2012 (d), Mundo, p. A 10.   
 
SAFATLE, Vladimir. Democracia Real. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 jun. 2011. 
Primeiro Caderno, p. A2, Opinião. 
 
SALOMÃO FILHO, Calixto. Copenhague, as Decepções e o Direito. Folha de São Paulo, 
São Paulo, 03 jan. 2010. Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião.   
 
________________________. Globalização e Teoria Jurídica do Conhecimento 
Econômico. In: SUNDFELD, Carlos Ari e VIEIRA, Oscar Vilhena. Direito Global. São 
Paulo: Max Limonad, 1999. p. 259 – 268.  
________________________. Menos Mercado 2. Folha de São Paulo, São Paulo, 10 ago. 
2011. Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião. 
 
SANCHEZ, Michelle Ratton. Demandas por um Novo Arcabouço Sociojurídico na 
Organização Mundial do Comércio e o Caso do Brasil. 2004. 453 p.. Tese (Doutorado 
em Filosofia e Teoria Geral do Direito) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2004.  
 
SANTOS, Boaventura de Souza. As Lições da Europa. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 
nov. 2011. Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião.  
 
__________________________. Democratizar a Democracia – os Caminhos da 
Democracia Participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.   
 
__________________________. O Caos da Ordem. Folha de São Paulo, São Paulo, 16 
ago. 2011. Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião.  
 
____________________________. Pela Mão de Alice – O Social e o Político na Pós-
Modernidade. 7ª ed.. São Paulo: Cortez, 2000. 
 
____________________________. Reinventar a Democracia: entre o Pré-Contratualismo 
e o Pós-Contratualismo. In: OLIVEIRA, Francisco, PAOLI, Maria Célia (org.). Os 
Sentidos da Democracia – Políticas do Dissenso e Hegemonia Global. 2ª ed. Petrópolis: 
Vozes; Brasília: NEDIC, 1999. p. 83 – 129. 
 



 

 

257

 

SANTOS, Fernando Muniz. Globalização Econômica, Estado e Mercado. In: FONSECA, 
Ricardo Marcelo. Repensando a Teoria do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2004. p. 239 
– 256. 
 
SARTORI, Giovanni. Homo Videns – Televisão e Pós-Pensamento. Bauru: EDUSC, 
2001. 
 
SCHMITT, Carl. O Conceito do Político/Teoria do Partisan. Trad. Geraldo de Carvalho. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2009.  
 
SCHUMPETER, Joseph Alois. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Trad. R. 
Jungmann. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1961.  
 
SCHWARTZENBERG, Roger-Gérard. O Estado Espetáculo: Ensaio sobre e contra o 
Star System em Política. Trad. Heloysa de Lima Dantas. Rio de Janeiro: Difel, 1978.  
 
SCHWARTMAN, Hélio. Tragédia Grega. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 fev. 2012. 
Primeiro Caderno, p. A 2, Opinião.  
 
____________________. Raciocínio dos Humanos Evolui para Vencer o Debate. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 25 jun. 2011. Ciência, p. C 11. 
 
SCHWATSMAN, Alexandre. Smith, Ricardo e o Lobo. Folha de São Paulo, São Paulo, 
13 abr. 2011. Mercado, p. B 10. 
 
SCHWARTZMAN, Simon. Atualidade de Raymundo Faoro. Dados – Revista de Ciências 
Sociais, Rio de Janeiro, v. 46, n. 2, p. 207 – 213, 2003. Disponível em: 
<http://www.schwartzman.org.br/simon/faoro.htm>. Acesso em 12 jul. 2011.  
 
SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como Liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000.   
 
__________________. Entrevista. Folha de São Paulo, São Paulo, 18 abr. 2012. Primeiro 
Caderno, p. A 16. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 19ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001.     
 
SOUSA, Cristiano Santiago de. O Desenvolvimento Humano Sustentado como 
Fundamento da Cidadania Pós-Nacional. 2006. 226 p.. Tese (Doutorado em Filosofia) – 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2006.  
 
SLAUGHTER, Anne-Marie. Governing the Global Economy through Government 
Networks. In: HELD, David, MCGREW, Anthony. The Global Transformations 
Reader: an Introduction to the Globalizations Debate. 2ª ed.. Cambridge, UK: Polity, 
2003. p. 189 – 203. 
 
STAINER, Achim. Transição para uma Economia Verde. Folha de São Paulo, São Paulo, 
24 abr. 2011. Primeiro Caderno, p. A3, Opinião.   



 

 

258

 

 
STIGLITZ, Joseph. The Promise of Global Institutions. In: HELD, David, MCGREW, 
Anthony. The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalizations 
Debate. 2ª ed.. Cambridge, UK: Polity, 2003. p. 477 – 481. 
 
SÓLON, Ari Marcelo. Soberania Popular: Totem ou Procedimento? In: Fronteiras do 
Direito Contemporâneo. São Paulo: Universidade Mackenzie. Faculdade Direito. 
Diretório Acadêmico, 2002. p. 48 – 55.  
 
STRANGE, Susan. The Declining Authority of States. In: HELD, David, MCGREW, 
Anthony. The Global Transformations Reader: an Introduction to the Globalizations 
Debate. 2ª ed.. Cambridge, UK: Polity, 2003. p. 127 – 134. 
 
STUCHI, Carolina Gabas. A Inadequação entre Idéia e Realidade na Periferia: os 
Limites da Teoria Geral do Estado para a Compreensão do Estado Brasileiro. 2007. 
269 p.. Tese (Doutorado em Direito do Estado) – Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2007. 
 
SUNDFELD, Carlos Ari. A Administração Pública na Era do Direito Global. In: 
SUNDFELD, Carlos Ari e VIEIRA, Oscar Vilhena. Direito Global. São Paulo: Max 
Limonad, 1999. p. 157 – 167. 
 
SUPLICY, Marta. Realpolitik. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 jun. 2012. Primeiro 
Caderno, p. A 2, Opinião.  
 
TAVARES, André Ramos. Como Enfrentar a Polêmica Soberania Estatal. In: BASTOS, 
Celso Ribeiro, TAVARES, André Ramos. As Tendências do Direito Público no Limiar 
de um Novo Milênio. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 110 – 125. 
 
______________________. Expansão Municipal, Contração Estadual e Integração 
Continental. In: BASTOS, Celso Ribeiro, TAVARES, André Ramos. As Tendências do 
Direito Público no Limiar de um Novo Milênio. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 126 – 130. 
 
______________________. Representação Política: a Superação do Modelo de 
Democracia Representativa pela Participativa. In: BASTOS, Celso Ribeiro, TAVARES, 
André Ramos. As Tendências do Direito Público no Limiar de um Novo Milênio. São 
Paulo: Saraiva, 2000. p. 400 – 432. 
 
TAYLOR, Paul. Prêmio Tenta Devolver ao Bloco uma Ideia dos Seus Objetivos. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 13 out. 2012. Primeiro Caderno, p. A 12, Mundo. 
 
TERRA. Carmem Lúcia diz que aumento na abstenção preocupa. 28 out. 2012. 
Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/eleicoes/2012/noticias/0,,OI6261978-
EI19136,00-Carmen+Lucia+diz+que+aumento+na+abstencao+preocupa.html>. Acesso 
em: 07 dez. 2012. 
 
TOJAL, Sebastião Botto de Barros. Teoria Geral do Estado – Elementos de uma Nova 
Ciência Social. Rio de Janeiro: Forense, 1997.   
 



 

 

259

 

TORELLY, Paulo Peretti. Soberania, Constituição e Mercado. 2010. 311 p.. Tese 
(Doutorado em Direito Constitucional) – Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2010.  
 
UNGER, Roberto Mangabeira. What Should Legal Analysis Become. London: Verso, 
1997.  
 
UNIÃO EUROPEIA. Livro Branco da Governança Europeia. Bruxelas: 2001. 
Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2001/com2001_0428pt01.pdf>. Acesso em 12 nov. 
2012.  
 
URBINATI, Nadia. Peace and Democracy: which Ends Justify which Means? In: 
ARCHIBUGI, Daniele et al.. Global Democracy: a Symposium on a New Political Hope. 
New Political Science, v. 32, n. 1, p. 91 – 97, mar. 2010. Disponível em: 
<http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/new%20political%20science.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2012.  
 
VIGEVANI, Tullo. Globalização e Política: Ampliação ou Crise da Democracia? In: 
DOWBOR, Ladislau, IANNI, Octávio, RESENDE, Paulo-Edgar. Desafios da 
Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 285 – 296. 
 
VILLA, Marco Antonio. Fracassamos. Folha de São Paulo, São Paulo, 29 mar. 2012. 
Primeiro Caderno, p. A 3, Opinião. 
 
YOUNG, Iris Marion. Comunicação e o Outro: além da Democracia Deliberativa. Trad. 
Márcia Prates. In: SOUZA, Jessé (org.). Democracia Hoje – Novos Desafios para a 
Teoria Democrática Contemporânea. Brasília: UnB, 2001. p. 365 – 386. 
 
WEBER, Max. A Política como Vocação. In: Ciência e Política – Duas Vocações. Trad. 
Jean Melville. São Paulo: Martin Claret, 2006. 
 
____________. Economia e Sociedade – Fundamentos da Sociologia Compreensiva. V. 
2. Trad. Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: UNB, 1999.    
 
WOODS, Ngaire. Global Governance and the Role of Institutions. In: HELD, David, 
MCGREW, Anthony. Governing Globalization – Power, Authority and Global 
Governance. Cambridge, UK: Polity, 2007. p. 25 – 44. 
 
ZOLO, Danilo. Teoria e Crítica do Estado de Direito. In: COSTA, Pietro, ZOLO, Danilo. 
O Estado de Direito: História, Teoria, Crítica. Trad. Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: 
Martins Fontes, 2006. p. 62 – 84. 
 
ZÜRN, Michael. Why Cosmopolitan Principles Belong on the International Agenda. In: 
ARCHIBUGI, Daniele et al.. Global Democracy: a Symposium on a New Political Hope 
New Political Science, v. 32, n. 1, p. 97 – 103, mar. 2010. Disponível em 
<http://www.danielearchibugi.org/downloads/papers/new%20political%20science.pdf>. 
Acesso em: 15 out. 2012.  
 
 



 

 

260

 

 
 
 
FONTES  
 
BRASIL. Constituição Federal. 1988. 
 
Brasil. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 
410715/SP. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, 03 de fevereiro de 2006. 
Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28410715.NUM
E.+OU+410715.ACMS.%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 13 nov. 2012.  
 
Brasil. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.603. Relator: Ministro 
Celso de Mello. Brasília, 19 de novembro de 2008. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2826603+.NUM
E.+OU+26603+.ACMS.%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 13 nov. 2012.  
   
Brasil. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança 26.604. Relatora: Ministra 
Carmem Lúcia. Brasília, 03 de outubro de 2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2826604+.NUME
.+OU+26604+.ACMS.%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 13 nov. 2012.  
 
Brasil. Supremo Tribunal Federal. Petição 3.388. Relator: Ministro Carlos Brito. Brasília, 
25 de setembro de 2006. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%283388+.NUM
E.+OU+3388+.ACMS.%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 13 nov. 2012.    
 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Carta da Organização das Nações Unidas. 
1945. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

261

 

 
 
 
 
 
RESUMO 
 

“Democracia e Policentrismo do Poder – Uma Análise da Proposta de Democracia 

Cosmopolita frente à Organização Institucional Brasileira” 

 

O presente estudo propõe-se a investigar o potencial de o projeto de democracia 

cosmopolita, tal como formulado por David Held, Anthony McGrew e Daniele Archibugi, 

suprir o déficit democrático das instituições representativas brasileiras decorrente dos 

fenômenos da globalização e do policentrismo do poder, no contexto da atual crise 

econômica mundial. Trata-se, pois, de se contrapor o modelo cosmopolita, de caráter 

transterritorial, ao modelo representativo, de base territorial. A pesquisa segue um plano 

analítico político-jurídico, ou seja, sua sede epistemológica é a Teoria Geral do Estado.  

 

Palavras-chave: globalização, policentrismo do poder, déficit democrático, democracia 

cosmopolita, democracia representativa, organização institucional brasileira.  

 
ABSTRACT 
 
“Democracy and Polycentrism of Power – an Analysis of the Cosmopolitan Democracy 

Proposal in front of the Brazilian Institutional Organization” 

 
This study wants to investigate the potential of the project of cosmopolitan democracy, 

how it was formulated by David Held, Anthony McGrew and Daniele Archibugi, to supply 

de democratic deficit of the Brazilians institutional organizations, occurred because the 

phenomenon of globalization and polycentrism of power, in the context of now global 

economic crisis. Therefore, we will compare the cosmopolitan model, of transterritorial 

character, and the representative model, based on the territory. This research follows a 

politic-juridical plan, so, its epistemological place is the General Theory of State.       

 

Key-words: globalization, polycentrism of power, democratic deficit, cosmopolitan 

democracy, representative democracy, Brazilians institutional organizations.  
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Riepilogo 

 

“Democrazia e Policentrismo del Potere _ Un´ analise dell`approccio della Democrazia 

Cosmopolita di fronte all`Organizzazione Istituzionale Brasiliana” 

 

Il seguente studio si propone ad investigare l`eficienzia del progetto della democrazia 

cosmopolita, dello stesso modo sviluppata da David Held , Anthony McGrew e Daniele 

Archibugi, supprire il deficit democratico delle istituzioni rappresentante brasiliane 

proveniente dal fenomeno della globalizzazione e dal policentrismo del potere, nel contesto 

dell`attuale crise economica mondiale. Si tratta, allora, di contrastare il modello 

cosmopolita di carattere transterritoriale, con il modello che rappresenta, la base del 

territorio. La ricerca segue un sistema analitico politico-giuridico, ossia, la sua sede 

epistemologica é la Teoria Generale del Paese. 

  

Parole – chiave: globalizzazione, policentrismo del potere, bilancio democratico, 

democrazia cosmopolita, democrazia rappresentativa, organizzazione istituzionale 

brasiliana. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


