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“Mesmo as épocas de opressão são dignas de 

respeito, pois são a obra, não dos homens, mas da 

humanidade, e portanto da natureza criadora, que 

pode ser dura, mas nunca absurda. Se a época que 

vivemos é dura, temos o dever de amá-la ainda mais, 

de penetrá-la com o nosso amor, até que tenhamos 

afastado as enormes montanhas que dissimulam a luz 

que há para além delas.” 

Rathenau 

 
 
 

 

 

 

"O Estado não pode ser o senhor do homem,  

mas sim o reconhecedor da figura soberana do  

homem, porque o homem é soberano, no tempo  

e no espaço." 

                                    Silas Rodrigues Gonçalves 
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RESUMO 
 

A despeito do trabalho ser inspirado na realidade brasileira, não se olvida que 

alcança também um caráter universal na medida em que a temática enfrentada na 

pesquisa abarca a realidade de muitas pessoas em diferentes lugares, afinal os 

efeitos da globalização se projetam no mundo com relevantes implicações 

geopolíticas. O trabalho direciona-se à reflexão crítica na temática da globalização, 

soberania e cidadania. Projeta os esforços na reflexão acerca do enviesamento da 

soberania por meio do fenômeno da emancipação das empresas globais em face do 

Estado, que acabou por substituir política dos Estados pela política das empresas 

globais, conseqüentemente emergindo o aniquilamento da política do Estado e o 

resultado disso é o esfacelamento das instituições, ampliação da pobreza, 

desigualdade e concentração de riqueza. Em linhas gerais, trata o trabalho de 

investigar os efeitos da globalização atual na soberania dos Estados e seus reflexos 

na promoção da cidadania e concretização do mínimo existencial, seu núcleo. O 

principal objetivo é traçar pontos de destaque e caminhos possíveis para superar a 

problemática, razão pela qual os estudos de ideologia, consumo, solidariedade  e 

competitividade permeiam a dinâmica da pesquisa. Sendo um comando 

constitucional que o Estado promova a efetivação e concretização de seus objetivos 

delineados na Carta Maior, concretizar a efetividade do mínimo existencial enquanto 

elemento nuclear da Cidadania e da Dignidade da Pessoa Humana reveste-se de 

verdadeiro imperativo constitucional, sendo claro pertencer não apenas ao âmbito 

dos objetivos da República, mas reside também em seus fundamentos. Se no 

primeiro momento apresentou-se uma problemática, criticando-a, não se olvidou que 

uma outra globalização também é possível através da “ressurreição” da política e de 

um Estado verdadeiramente soberano consecutor do bem comum, promotor da 

cidadania, da dignidade humana e do desenvolvimento das virtudes e 

potencialidades do Homem, sejam elas materiais e imateriais, físicas e espirituais, 

tanto como ente singular quanto coletivo. 

 

Palavras-chave: Globalização - Soberania - Cidadania - Mínimo Existencial -

Geopolítica - Estado - Direito - República - Pobreza e Desigualdade - Brasil  

 
 



12 

 

ABSTRACT 
 

Despite the work is inspired by the Brazilian reality, not forgets that also 

achieves a universal character to the extent that the issue addressed in research 

covering the reality of many people in different places, after the effects of 

globalization are projected in the world with important implications geopolitical. The 

work directs to the critical reflection on the theme of globalization, sovereignty and 

citizenship. Design efforts in reflection on the bias of sovereignty through the 

emancipation phenomenon of global companies in the face of the state, which 

eventually replace the policy of the United politics of global companies, emerging 

therefore the annihilation of state policy and the result is the crumbling of institutions, 

expansion of poverty, inequality and concentration of wealth. In general, the work is 

to investigate the effects of current globalization on the sovereignty of States and 

their reflections in promoting citizenship and implementation of existential least its 

core. The main goal is to draw salient points and possible ways to overcome the 

problem, which is why the ideology studies, consumption, solidarity and 

competitiveness permeate the dynamics of research. Being a constitutional 

command that the State promotes the realization and implementation of its goals 

outlined in the Greater Charter, realize the effectiveness of existential minimum while 

core element of Citizenship and Dignity of the Human Person is of true constitutional 

imperative, it is clear not only belong the extent of the Republic objectives, but also 

lies in its foundations. If at first presented a problem, criticizing it, do not we have 

forgotten that another globalization is also possible through the "resurrection" of 

politics and a truly sovereign state consecutor the common good, promoter of 

citizenship, human dignity and the development of human virtues and strengths, 

whether tangible and intangible, physical and spiritual, as both singular and collective 

entity. 

 

Keywords: Globalization - Sovereignty - Citizenship - Existential Minimum - 

Geopolitics - State - Law - Republic - Poverty and Inequality - Brazil 
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RIASSUNTO 
 

Nonostante il lavoro si ispira alla realtà brasiliana, non dimentica che raggiunge 

anche un carattere universale nella misura in cui la questione affrontata nella ricerca 

che copre la realtà di molte persone in luoghi diversi, dopo gli effetti della 

globalizzazione sono proiettati nel mondo con importanti implicazioni geopolitica. Il 

lavoro dirige alla riflessione critica sul tema della globalizzazione, la sovranità e la 

cittadinanza. Gli sforzi di progettazione nella riflessione sul pregiudizio della sovranità 

attraverso il fenomeno emancipazione delle aziende globali di fronte dello stato, che 

alla fine sostituire la politica degli Emirati politiche di aziende globali, emergenti 

quindi l'annientamento della politica statale e il risultato è il crollo delle istituzioni, 

l'espansione della povertà, la disuguaglianza e la concentrazione della ricchezza. In 

generale, il lavoro è quello di studiare gli effetti della globalizzazione attuale sulla 

sovranità degli Stati e le loro riflessioni in promuovere la cittadinanza e l'attuazione di 

almeno esistenziale suo nucleo. L'obiettivo principale è quello di tracciare i punti 

salienti e possibili modi per superare il problema, che è il motivo per cui gli studi 

ideologia, il consumo, la solidarietà e la competitività permeano le dinamiche di 

ricerca. Essendo un comando costituzionale che lo Stato promuove la realizzazione 

e l'implementazione dei suoi obiettivi delineati nella Carta più, realizzare l'efficacia 

minima esistenziale mentre elemento fondamentale della cittadinanza e della dignità 

della persona umana è vero imperativo costituzionale, è chiaro non solo 

appartengono L'estensione degli obiettivi della Repubblica, ma si trova anche nelle 

sue fondamenta. Se in un primo momento ha presentato un problema, criticarlo, non 

abbiamo dimenticato che un'altra globalizzazione è anche possibile attraverso la 

"resurrezione" della politica e uno Stato veramente sovrana consecutore del bene 

comune, promotore di cittadinanza, dignità umana e lo sviluppo delle virtù umane e 

punti di forza, sia materiali che immateriali, materiali e spirituali, sia come entità 

singolare e collettiva. 

 

Parole chiave: Globalizzazione - Sovranità - Cittadinanza - Minimo Esistenziale - 

Geopolitica - Stato - Legge - Repubblica - Povertà e Disuguaglianza - Brasile 
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INTRODUÇÃO 

 

Quem deseja alcançar o vasto mundo precisa, antes de tudo, principiar 

sonhar. Este trabalho tem a inspiração de que pelo espírito forjam-se letras, estas 

mesmas que repletas de vida e esperança intentam vislumbrar  que é possível uma 

outra realidade diversa desta que à maioria das pessoas se mostra negadora de sua 

dignidade e condição humana. 

 

Certo é que não imagina o autor haver sozinho redescoberto a roda, 

recordanda-se da velha e sapiente lição que sua experiência em diferentes 

momentos e em diversos lugares é também a experiência dos outros a quem leu ou 

escutou, entretanto, a originalidade é a interpretação ou a ênfase própria, a maneira 

individual de combinar o que existe e o que é vislumbrado: a própria definição do 

que constitui uma idéia. 

 

Muito embora a pesquisa seja de inspiração na realidade brasileira, não se 

olvida que alcança também um caráter universal na medida em que a temática 

enfrentada na pesquisa abarca a realidade de muitas pessoas em diferentes 

lugares, afinal os efeitos da globalização se projetam no mundo com relevantes 

implicações geopolíticas. 

 

À propósito, em linhas gerais, diz respeito a pesquisa investigar os efeitos da 

globalização atual na soberania dos Estados e seus reflexos na promoção da 

cidadania e a concretização do  mínimo existencial, seu núcleo. 

 

Estruturou-se o trabalho em três eixos fundamentais que dialogam entre si 

dentro do recorte proposto e alcançam, principalmente, a temática  da soberania, 

globalização e cidadania  

 

No curso da História o desenvolvimento e conceituação de soberania foi 

bastante variável no tempo-espaço, evidencia-se que a partir de Jean Bodin o 

conceito toma a forma que irá se transformar na conceituação contemporânea de 

soberania que é elemento constituinte do Estado.  

 



18 

 

Importa à pesquisa a relação da soberania na contemporaneidade sob os 

reflexos da globalização atual e nesse sentido investiga-se a existência do 

tangenciamento com aplicação de elementos limitadores decorrente do Direito 

Internacional, sobretudo, no que tange aos direitos humanos no prisma da dignidade 

da pessoa humana, em outras linhas, diz respeito ao conceito de soberania e o seu 

entendimento na atualidade.   

 

A necessidade de um recorte histórico conceitual da soberania no debate jus-

filosófico-político necessariamente nos faz inseri-la no contexto do âmbito da Ciência 

Política, sem ignorar a evolução histórica do conceito, interessa para análise as 

transformações a partir do advento do Estados Modernos, seu desenvolvimento e 

dinâmica com olhos ao direito, à política e à cidadania. 

 

Examina-se os aspectos relevantes da soberania, inclusive seus aspectos na 

contemporaneidade na busca de se identificar sua titularidade, bem como os 

alicerces e objetivos da República Brasileira, inclusive, sob a perspectiva 

constitucional. 

 

O reconhecimento constitucional das desigualdades e a necessidade de sua 

superação também não foge quanto ao recorte proposto na pesquisa acerca da 

soberania ante a globalização dentro da perspectiva constitucional, o que 

necessariamente conduz a indagações sobre o grau de importância da soberania na 

consecução dos objetivos imperativos do Estado consignados na Carta Maior. 

 

Dentro destas linhas o trabalho flui e em seu seio há um pulsante e vivaz 

diálogo multi-reflexivo que não pretende encerrar ou esgotar as grandes temáticas 

das ciências humanas, mas busca dar alguma constribuição através de uma visão 

de mundo que concebe a ação humana e a vontade como elementos de 

transformação. 

 

O eixo da globalização é investigado de forma essencialmente crítica, mas 

com a preocupação de não serem estéreis, na medida em que se propõe uma 

reflexão e a possibilidade de caminhos para solucionar a problemática explicitada 

advinda da globalização atual. 
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Dos antecedentes históricos da globalização até a compreensão da realidade 

na qual estão inseridas as pessoas há um longo espaço reflexivo, crítico  e analítico 

que se faz necessário ser percorrido. 

  

Muitos pontos são examinados, mas contextualizados e interligados no 

esforço de se compreender as razões das mazelas do presente, por isso o recorte 

investigativo busca alcançar os elementos de cultura, a vida social e econômica nos 

processos examinados dos efeitos da globalização atual. 

 

O trabalho, a questão da pobreza e o Estado no ambiente globalizado são 

melhores entendidos quando se conjectura com os aspectos da globalização e seu 

sentido atual, principalmente as relações das empresas globais com o Estado e a 

realidade política resultante desta relação, notadamente nos países 

subdesenvolvidos. 

 

Do desmonte do Estado tão propagados pelo neoliberalismo através das 

privatizações e os açoites cada vez mais constantes das políticas relacionadas ao 

Estado de bem-estar social vem se minorando cotidianamente com reflexos também 

no aparelho judicial, o que revela-se também um efeito da globalização tal como 

aplicada no território. 

 

A questão da ideologia como sustentáculo da globalização atual e o 

consumismo como grande fundamentalismo não escapam à pesquisa e tem reflexos 

diretos na promoção da cidadania e concretização do mínimo existencial, e,  neste 

mundo globalizado a desterritorialização que surge e cede espaço à criação de 

centros frouxos vão ao encontro da análise acerca da emancipação das empresas e 

a competitividade que nada tem a ver com a solidariedade. 

 

A esperança na apresentação de outros caminhos possíveis em confronto a 

idéia ideologizada de caminho único da globalização atual, ganha melhores 

contornos enquanto elementos concretos de possibilidade de superação na 

construção da cidadania que prescinde da busca de seu núcleo que é o mínimo 

existencial manifestado. 
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Talvez esteja em algum destes percursos o caminho para  a super 

consciência que falava Teilhard Chardin, onde , a vida, a matéria e o pensamento 

estão envoltos em um  processo de evolução com um sentido, assim, este sentido 

da evolução, que envolve tanto a matéria, como a vida e o pensamento (ou o 

espírito), está compreendido em um princípio descritivo geral: a tendência para o 

crescimento de maiores níveis de complexidade e, simultaneamente, ao crescimento 

de níveis maiores de consciência. 

 

No derradeiro eixo de nossa pesquisa, sob o pano de fundo da globalização e 

seus efeitos na soberania do Estado, investiga-se a questão da cidadania. Assim, 

seguindo a mesma orientação investiga-se diversos temas tangentes, interligados e  

contextualizados no recorte proposto. 

 

Da ideia de cidadania e da possibilidade de sua efetiva realização se extrai a 

reflexão necessária sobre a alienação, a ideologia e o consumo, e, com efeito, as 

reflexões sobre a cidadania no mundo globalizado prescindem da investigação da 

convergência com os elementos que indicam o respeito à dignidade humana. 

 

Ainda, neste esforço de melhor compreender os efeitos da globalização na 

cidadania foi  feita análise de aspectos econômicos e a figura do cidadão no Brasil. 

 

Para melhor compreender a sistemática de inseção dos direitos fundamentais 

e a concretização do mínimo existencial, investigou-se as dimensões dos direitos em 

categorias objetivando visualizar o grau alcance, ao menos no plano teórico e as 

interligacoes com os diretos sociais. 

 

Nesse sentido, investiga-se se o Estado tem a obrigação de concretizar o 

mínimo existencial dos cidadãos, vez que não há dignidade humana sem um 

mínimo necessário para a existência. Este mínimo existencial seria o núcleo 

essencial dos direitos fundamentais ancorado nos princípios da dignidade da 

humana e do Estado Democrático de Direito na República e nesse sentido, 

revestindo a todos do seu mínimo existencial poderá se assegurar a igualdade e o 

principiar da cidadania alcançando o exercício também da democracia. 
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Investiga-se se este mínimo existencial, entendido como o conjunto de bens 

e utilidades básicas do cidadão imprescindíveis para uma vida com Dignidade, 

seria um dos objetivos a serem alcançados pela República impingindo ao Estado o 

deve fornecer os instrumentos para superar as situações de desigualdade. 

 

Os estudos direcionados ao mínimo existencial enquanto elemento nuclear da 

cidadania e dignidade da pessoa humana, não se limitam a um mero exercício 

teórico. Buscam maior amplitude na medida em que se debruça no exame atento 

acerca dos mecaninismos de aplicacao e efetivação para sua concretização, não 

escapando à análise a problemática da reserva do possível e o papel do Judiciário, 

pois superando a desigualdade de fato, alcança-se a igualdade de direito. 

 

Os objetivos e fundamentos da República tangenciam constantemente a 

problematização investigada, de sorte que o imperativo constitucional no que toca 

aos objetivos da República Brasileira permeiam a investigação acerca do papel da 

soberania no espaço globalizado e as relações acerca da concretização e efetivação 

da cidadania para o emergir de uma outra realidade possível. 
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CAPÍTULO 1 - A SOBERANIA ANTE A GLOBALIZAÇÃO NA 

PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL 

  

1.1 Aspectos relevantes da Soberania 

 

Ao longo da História o desenvolvimento e conceituação da soberania foi 

bastante variável no tempo-espaço, contudo, a partir de Jean Bodin o conceito toma 

a forma que iria se transformar na conceituação contemporânea de soberania, 

entendida como elemento essencial e constitutivo do Estado1, e que 

necessariamente agrega elementos limitadores decorrente do Direito Internacional, 

sobretudo, no que tange aos direitos humanos no prisma da dignidade da pessoa 

humana e com destaque também para o meio ambiente, dentre outras pautas 

correlatas. 

 

Importa à pesquisa a relação da soberania na contemporaneidade sob os 

reflexos da globalização atual e nesse sentido há tangenciamento com aplicação do 

Direito Internacional, em outras linhas, diz respeito ao conceito de soberania e o seu 

entendimento na atualidade.   

 

A necessidade de um recorte histórico conceitual da soberania no debate jus-

filosófico-político necessariamente a faz inseri-la no contexto e âmbito da Ciência 

Política, precisamente na Teoria do Estado. 

 

 Desta feita, sem ignorar a evolução histórica do conceito, interessa à análise 

os efeitos e transformações a partir do advento do Estados Modernos, seu 

desenvolvimento e dinâmica, com vistas ao direito, política e cidadania e suas 

interligações e interações. 

 

No esforço de se compreender de forma plena o conceito, faz-se necessário  

uma breve retomada histórica   do  desenrolar   do  tema  em  cada  época,   através  

                                                 
1 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional.3º ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008.  p. 245. Os demais elementos constitutivos do Estado são: o pessoal (povo), o espacial 
(território) e o finalístico (finalidade). 
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da  evolução  dos  estudos, culminando, porquanto, no conceito contemporâneo de 

soberania. 

Nas remanências dos contornos históricos, havia a perspectiva aristotélica de 

“autarquia”, que para alguns era soberania sob o argumento da autossuficiência que 

seria o fim da polis, esta no sentido de grande  provedora  das  necessidades  

inerentes  a  um  processo  de  socialização  avançado2, mas distante da 

conceituação atual, mas extremamente valiosa no sentido de ampla reflexão, afinal o 

modo de se pensar a conceituação de soberania vincula-se ao desenvolvimento e 

formação dos Estados Nacionais europeus no medievo, muito embora a temática já 

acompanhava o pensamento dos teóricos do século XIII, certo que apenas alcançou 

proeminência com o livro de Bodin, Les Six Livres de la République,de 1576.3   

 

Nesse sentido, ainda assinalou Felipe  Charbel Teixeira alinhando com 

Francis Wolff quando destacou na dimensão grega que os homens, carentes por 

natureza, através da coletividade poderiam bastar-se de maneira autárquica, assim, 

parece-nos uma grande confusão misturar a concepção de autossuficiência 

vinculada ao termo aristotélico de autarquia e entendê-la como soberania: 

 

[...] dentre as associações possíveis, a mais perfeita seria 
exatamente a polis, pois que congrega os interesses individuais 
visando o bem comum; assim, o homem só alcançaria a plenitude 
para realizar sua natureza no âmbito da polis, o que significa agir e 
acordo com o que fosse melhor para a coletividade. A ordem do 
humano implica a existência dessa associação cujo fim seria a 
obtenção do maior dos bens, a felicidade, de modo que os homens, 
seres” carentes” que necessitam da vida em comum, possam enfim 
bastar de maneira autárquica”.4 

 

Na lição de Francis Woof5 apontada também por Felipe Charbel Teixeira6 “na 

concepção aristotélica, a polis  representa  a  idéia  de  autarquia,  o  “bastar  a  si  

                                                 
2 NUNES JUNIOR, Venilto Paulo. O Conceito de Soberania no Século XXI. Revista de Direito 
Constitucional e Internacional, São Paulo, v. 42, p. 145-166, 2003. 
3 Os seis livros da república, de 1576. 
4 TEIXEIRA, Felipe Charbel. A República bem ordenada: Francesco  Guicciardini  e  a  arte  do  
“bom  governo”.  Rio de Janeiro, 2004, 221p.  Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de janeiro, 2004. p. 49-50. Felipe Teixeira cita em nota 
de rodapé Francis Wolff: “Nesse sentido, afirma Francis Wollf: “Que a cidade tenha como causa final 
o bem soberano é justamente o que Aristóteles irá demonstrar aqui, estabelecendo em paralelo que 
esta vida perfeita pode ser definida pela autarquia”. Ibid., pp. 38-9" 
5 WOLFF, Francis. Aristóteles e a Política. São Paulo: Discurso Editorial, 2001.  p. 72. 
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mesmo”  que possibilita  a  concretização  dos  fins  verdadeiramente  perfeitos,  a  

saber,  a  vida  de acordo com a virtude e com a plenitude”. 

  

Em outras palavras, o medievo é marcado por uma ausência de noção de 

soberania no sentido de vinculação à idéia de nação, mas observa-se um período 

marcado pela descentralização e a idéia de soberania volta a ser reconsiderada com 

o advento da Idade Moderna e centralização do Estado  fortemente  centralizado 

com  as Monarquias  Absolutistas.   

 

É neste período que se formula de forma concreta um conceito de soberania 

através de Jean Bodin, que concebia a soberania como poder absoluto e perpétuo, a 

qual se enquadrava perfeitamente na figura representada pelo rei. 

 

  Silva Neto7 explicita interessante alusão acerca da soberania feita por Jean 

Bodin que poeticamente  disse que  "assim  como  o navio  não  e mais  do que  

madeira,  sem  forma  de  embarcação,  quando   lhe tiramos   a quilha,  que  sus- 

tenta   o costado,  a proa  e o convés,  também a República, sem  um  poder  

soberano que  una  todos  os seus  membros e partes, e todos  os lares  e colégios,   

num  só corpo, não  é mais  Republica". 

 

Evidente que a concepção do conceito  molda-se de acordo  com a época, 

não sendo diverso  o propósito de Jean Bodin, pois sua concepção de soberania 

intentava  uma formulação desvinculada à do direito divino que preponderava. 

 

Indubitavelmente que a noção contemporânea  de soberania possui raiz nas 

teorias desenvolvidas na Idade Moderna, sendo atualmente concebida, inclusive, no 

plano interno brasileiro no âmbito de ordem constitucional como sendo um poder 

uno, imprescritível, inalienável e ilimitado, inerente a todos os Estados-Nação de que 

é detentor a coletividade organizada enquanto nação. 

 

                                                                                                                                                         
6 TEIXEIRA,  Felipe  Charbel. A  República  bem ordenada:  Francesco  Guicciardini  e  a  arte  
do  “bom  governo”.  Rio  de Janeiro,  2004,  221p.  Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de janeiro, 2004. p. 50. 
7 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional.3º ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2008.  p. 245. 
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O poder constituinte, ainda que originário, deriva dessa idéia de soberania, 

sendo um  resultado  ou  efeito  da  soberania  popular,  fazendo  papel  de 

substrato.   

 

A  soberania, dentro  de uma  concepção  moderna,  se configura  na 

participação  das  nações  na  ordem jurídica internacional, pois a partir desse 

momento ocorre a manifestação da mesma. 

 

Milton Santos8 apresenta indagação de maneira a globalização afeta a 

soberania das nações, as fronteiras dos países e a governabilidade plena, sendo 

uma questão que, não raras vezes, ocupa os espíritos, seja teoricamente, seja em 

função de fatos concretos e neste contexto, como em muitos outros, a produção de 

meias-verdades é infinita e repetida inconscientemente sem se debruçar à análise 

da problemática, havendo, segundo este autor “quem se arrisque a falar de 

desterritorialidade, fim das fronteiras, morte do Estado”, pontos que enfrentamos 

nesta pesquisa.  

 

1.2 Soberania interna e externa 

 

A soberania é um poder supremo dentro do  Estado ao mesmo tempo que 

independente em relação aos demais, sendo, pois, uma. Nesse sentido, embora 

sendo apenas uma única soberania, deve ser compreendida sob dois aspectos: 

interno e externo. 

 

  Leciona Silva Neto9 ao tratar da soberania interna significando “dizer que o 

poder do Estado, nas leis e ordens que edita  para  todos  os indivíduos que  

habitam  seu  território e as sociedades   formadas  por  esses   indivíduos, 

predomina  sem  contraste,   não  pode   ser limitado por  nenhum  outro  poder.   E 

acrescenta que “ o termo soberania  significa [...] que  o poder  do Estado é o mais  

alto existente  dentro  do Estado, é a summa   potestas,  a potestade.” Ao passo que 

deve ser entendida a soberania externa sob a expressão “que nas relações 

                                                 
8
 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 

19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 76. 
9
 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional.3º ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.  p. 

245-246. 
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recíprocas entre os Estados, não  há subordinação  nem  dependência,  e sim 

igualdade.” 

 

1.3 Aspectos contemporâneos da soberania 

 

Na concepção clássica formulada por Jean Bodin é o poder absoluto do 

Estado, o qual não aceita que exista acima de si poder maior, ou seja, é o poder 

ilimitado do Estado. 

 

A partir desta afirmação contrária ao conceito clássico de Jean Bodin, inicia-

se a compreensão da soberania nos moldes hodiernos. 

 

Atualmente, examina-se a soberania não mais do aspecto ideológico, mas 

sim do aspecto positivo/normativo, ou seja, da soberania como norma, vez que a  

soberania necessariamente precisa ser concebida além da conceituação clássica 

pela relevância em relação às relações inter- estatais, bem como a importância da 

dignidade humana no seio dos Estados como fim supremo de todo direito nele 

contido.    

 

O Estado, ao inserir-se em um contexto globalizado, não necessariamente irá 

perder a sua soberania, mas ela precisa ser entendida de maneira que agregue as 

demandas que vão ao encontro do fortalecimento de uma soberania harmoniosa 

supra-estatal com vistas na concretização em nível global da cidadania na sua mais 

ampla acepção, inclusive em relação ao seu núcleo que é o mínimo existencial, o 

que não se confunde com a suposta integralização falaciosa dos modernos 

discursos que buscam justificar uma globalização que se mostra perversa, como 

destacada ao longo deste trabalho. 

 

Nesse sentido merece destaque a movimentação do mundo dos Estados para 

o mundo das constelações pós-nacionais na ótica de J.J Canotilho10 que se 

encerram em contornos pela busca de uma integralização em comunidades políticas 

                                                 
10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Barrancosos” e interconstitucionalidade. Itinerário dos 
discursos sobre a historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2006. p. 284. 
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supra-estatais ou em sistemas políticos internacionais em convergência a ideia de 

um constitucionalismo global na ordem internacional democrática. 

 

Os estudos direcionados a examinar os efeitos da globalização mostram-se 

essenciais na medida em que a transnacionalização dos mercados - transformando 

problemas regionais em problemas mundiais - fez o Estado perder seu caráter 

absoluto sobre seu território, estando muitas vezes sujeito às imposições do capital 

internacional e a hegemonia das empresas globais que, não raras vezes, usurpou a 

soberania dos Estados.  

 

Neste sentido, certo que neoliberalismo faz surgir as mega-empresas 

multinacionais, com sedes em vários países, e que se mudam conforme as 

conveniências de momento em clara evidência da suplantação da política de Estado 

pela política das empresas globais. 

 

Milton Santos11 traz exame e voltado á realidade nacional, mas que guarda 

similaridade global, levando-o a destacar um “território nacional da economia 

internacional” com uma relevante contradição no aspecto normativo e a dinâmica 

das influências externas, concluindo que “a noção de soberania deve revista face 

aos sistemas transgressores de âmbito planetário, cujo exercício violento acentua a 

porosidade das fronteiras” e ressalta a força da política interior como capaz de 

direcionar a vontade nacional a seus interesses, mesmo em relação “a informação e 

a finança, cuja a fluidez se multiplica graças às maravilhas da técnica 

contemporânea”, sendo “equívoco pensar que a informação e a finança exercem 

sempre sua força sem encontrar contrapartida interna, por sua vez dependente “de 

uma vontade política interior, capaz de evitar que a influência dos ditos fatores seja 

absoluta.” 

 

Na contemporaneidade, no que toca a globalização, o papel exercido pela 

ideologia na produção da história merece atenção na medida em que se observa os 

limites ao seu discurso ideológico em confronto a realidade vivenciada pela maioria 

das pessoas em um ambiente no qual a informação e o dinheiro, sob uma forma de 

                                                 
11 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 76-77. 
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tirania, são os sustentáculos de uma situação em que o progresso técnico é 

alcançado e aproveitado apenas por um pequeno grupo de  atores globais em 

exclusivo benefício, como  leciona Milton Santos.12 

 

Silva Neto13 no intuito de explicar o exercício da soberania no mundo  

globalizado traz destaque o pensamento de que “é impossível distanciar-se da idéia  

de que  o Estado  é processo”, e prossegue assentando  que: 

 

[...] como tal, renova-se  indefinidamente,  porque   a transformação  
e característica  atávica   do ser humano  que,  por  sua  vez,  
termina  conformando os  caracteres  da  sociedade política a sua  
imagem e semelhança. E é também um objeto  cultural, na medida 
em  que  posto   de  determinada   forma  para   atender    a  
necessidades   humanas. Logicamente  disso  deflui  a constatação 
segundo a qual é o  espírito  humano  o promotor da  atualização do 
conceito de  soberania., porque, malgrado  continue sendo  elemento  
constitutivo  do Estado,  não  o e mais  daquela  forma  de  Estado 
absolutista  monárquico cujo exercício do poder  político ocorria  sem  
peias  e ensejou a concepção de  soberania  infrene, conforme 
idealizado por Jean  Bodin.14 

 

Adverte Silva Neto que “não se trata de "relativizacao" do conceito de 

soberania,  mas   sim  sua autêntica  incorporação à realidade  dos  Estados   atuais   

que  não  se  enclausuram em  compartimentos  estanques”, aliás, ao contrário, vez 

que “recorrem aos  tratados  e convenções  internacionais  visando à solução dos  

seus   problemas  domésticos.”15   

 

Concluindo Silva Neto que “nessa linha de compreensão comparecem ao  

concerto  internacional,   subscrevendo  tais disposições, a presença do Estado 

nacional é eloquente  demonstração  de  exercício de  soberania.”16 

 

Impõem-se a indagação acerca da titularidade da soberania. 

                                                 
12 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010, passim 
13 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional.3º ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008.  p. 247. 
14 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional.3º ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008.  p. 247. 
15 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional.3º ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008.  p. 247. 
16 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de direito constitucional.3º ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008.  p. 247. 
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1.4 Titularidade da soberania 

 

Há que se destacar que Jean-Jacques Rousseau desenvolve a teoria da 

soberania popular, com o povo sendo o titular do poder soberano, pois nesse 

momento o conceito de soberania era visto de modo fragmentado como um 

somatório das respectivas frações inerentes aos indivíduos. Ocorre, pois, durante a 

Revolução Francesa um deslocamento  conceitual, isso  porque  é  quando  a  

burguesia, tendo alcançado seus  desígnios,  resolve  enquadrar  e visualizar o 

conceito dentro das nações, como um corpo, o qual a exerce através de seus 

representantes devidamente escolhidos. 

 

A soberania, em regra, é analisada apenas no que se refere ao fato de ser um 

atributo do Estado verdadeiramente independente. Mas há outro fato, que a luz do 

trabalho, revela-se fundamental a ser analisado e que pode ser traduzido numa 

indagação: Quem é o titular da soberania?  

 

1.4.1 O príncipe como sinônimo de soberania 

 

Inicialmente os teóricos que desenvolveram o conceito de Estado atribuíram a 

soberania ao príncipe, a exemplo de Jean Bodin e Thomas Hobbes. 

  

No livro “O Leviatã”17 de Thomas Hobbes diz que o Estado nasceu para dar 

segurança aos homens. Seria o Estado, portanto, o elemento de força a fazer 

cumprir os “pactos” – que seriam acordos de vontade “artificiais” que só a força da 

espada garantiria o cumprimento. 

 

Aparentemente, reconhece o destinatário final do Estado, o elemento pessoal, 

traduzido no individuo que busca proteção dos demais seres humanos. 

 

O fim último, causa final e desígnio dos homens (que amam 
naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros), ao introduzir 
aquela restrição sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos 
Estados, é o cuidado com a sua própria conservação e com uma vida 
mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair daquela mísera condição 

                                                 
17 HOBBES, Thomas. Leviatã. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2004, passim 
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de guerra que é a consequência necessária (conforme se mostrou) 
das paixões naturais dos homens, quando não há um poder visível 
capaz de os manter em respeito, forçando-os, por medo do castigo, 
ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis da 
natureza [...]18 

 

No entanto, apesar de compreender que o Estado tinha como destinatário o 

indivíduo, não reconheceu a este, em sua obra, o poder da soberania. Em sua visão, 

a soberania caberia ao príncipe. 

 

A partir de Jean Bodin19 o conceito toma a forma atual de soberania, 

entendida como elemento essencial ao Estado. 

 

Muito embora a temática já acompanhasse o pensamento dos teóricos do 

século XIII, como destacado, apenas alcançou proeminência com o livro de Jean 

Bodin, Les Six Livres de la République,de 1576.20 E a este respeito Dalmo Dallari21 

examinando a obra de Jean Bodin salienta que muito embora não tenha ele aludido 

a inalienabilidade como característica da soberania, o que outros autores fariam 

depois, Jean Bodin compreende que seja qual for o poder e a autoridade que o 

soberano concede a outrem, ele não concede tanto que não retenha sempre mais.  

 

Dessa forma, certo é que a soberania coloca o seu titular, permanentemente, 

acima do direito interno e o deixa livre para acolher ou não o direito internacional, só 

desaparecendo o poder soberano quando se extinguir o próprio Estado, 

evidenciando-se o conceito clássico da soberania, segundo Jean Bodin. 

  

José Eduardo Faria enxerga que originalmente o termo soberania se revestia 

apenas do seu caráter político, apenas com o passar o tempo o termo se acolchoou 

dentro de uma conotação jurídica, fazendo-o destacar que: 

 
 
Originariamente, a expressão soberania é de caráter eminentemente 
político, tendo surgido da palavra “superior” (...). No século XIII, ela 
aparece no Livres des Coutumes et des Usages de Beauvoisis, de 

                                                 
18 HOBBES, Thomas. Leviatã. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 141. 
19 Jean Bodin, Angers, França 1530/ 1596, foi um jurista francês adepto da teoria do direito divino dos 
reis. 
20 Os seis livros da república, de 1576. 
21

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. Editora Saraiva. 1998, passim 
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Beaumanoirs, entreabrindo a existência de duas esferas 
concomitantes de poder,  uma senhorial e outra real (...).  Com o 
passar do tempo, a expressão vai gradativamente mudando de 
sentido, passando então a indicar apenas uma posição de 
proeminência, ou seja, a posição daquele que era superior num 
sistema hierárquico bem definido.22

 

 

 

O absolutismo conceitual do termo soberania se consolida posteriormente 

quando o Estado passa a concentrar poder. Nesse sentido José Eduardo Faria 

destaca que “mais tarde, a partir da gradativa monopolização dos instrumentos de 

violência e poder pelo Estado, a soberania [...] se converte num conceito absoluto.”23 

. 

A despeito disso, conforme o tópico seguinte, apontamos que é a partir da 

revolução francesa que se começa a pensar o povo como titular da soberania. 

  

1.4.2 A soberania e o povo 

 

 A partir da revolução francesa a soberania passa a ser atribuída ao povo e, 

modernamente, podemos falar numa soberania popular envernizada juridicamente 

pelo constitucionalismo moderno. 

 

A soberania encarada como genuinamente pertencente ao povo ajuda a 

desnudar os mecanismos perversos da globalização que serão analisados ao longo 

deste trabalho. 

 

Ressalta-se que a palavra população possui conotação meramente 

quantitativa, evidenciando-se, incapaz de abarcar o significado do povo no âmbito da 

Teoria Geral do Estado.  

 

Assim, segundo o professor Dalmo de Abreu Dallari “ unânime a aceitação da 

necessidade do elemento pessoal para a constituição e a existência do Estado, uma 

vez que sem ele não é possível haver Estado e é para ele que o Estado se forma. 

                                                 
22 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Melhoramentos, 1999. p. 
18. 
23 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Melhoramentos, 1999. p. 
18. 
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Há, todavia, quem designe como população esse elemento pessoal. Ora, população 

é mera expressão numérica, demográfica, ou econômica [...]”24 , deixando claro que 

o conceito da palavra “população” se revela limitado para designar o elemento 

pessoal dentro dos atributos do que venha a ser Estado.  

 

No entanto, nem sempre a palavra “povo” teve o significado moderno. Na 

“cidade antiga” somente fazia parte do povo os chamados cidadãos – que eram 

nada mais que o conjunto de pessoas com direitos políticos que os demais membros 

daquela população não possuíam, a exemplo dos escravos.  

 

Sendo que havia naquele tempo uma forte preponderância do elemento 

religioso para pertencer ao povo das cidades gregas da antiguidade. Assim, 

cidadania e comungar a mesma religião eram elementos conexos conforme afirma 

Fustel de Coulanges:  

 

Era reconhecido como cidadão todo aquele que tomava parte no 
culto da cidade, e dessa participação lhe derivavam todos os seus 
direitos civis e políticos [...] Cada cidade exigia que todos os seus 
membros tomassem parte nas festas do Culto. Em Roma, para gozar 
dos direitos políticos, devia se ter assistido à cerimônia santa da 
lustração.25 

 

Ou mesmo como afirma Dalmo Dallari ao pontuar que juntamente com os 

cidadãos compunham a polis ou Cidade-Estado os homens livres não-dotados de 

direitos políticos e os escravos, esse sentido, já se identificava um lapso de noção 

jurídica, afinal, quando se fala no povo de Atenas só se incluíam nessa expressão os 

indivíduos que têm certos direitos, contudo, evidentemente, não há coincidência 

entre esse e o moderno conceito de povo.26 

 

Esta noção jurídica está muito distinta da contemporaneidade em que houve a 

necessidade de dar disciplina jurídica ao conceito, levando Dalmo Dallari a concluir 

que: 

 
                                                 
24 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1998. 
p.44. 
25 COULANGES, Fustel. A Cidade Antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 213. 
26

 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1998. 
p.44. 
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A noção jurídica de povo é uma conquista bastante recente, a que se 
chegou num momento em que foi sentida a necessidade de 
disciplinar juridicamente a presença e a atuação dessa entidade 
mítica e nebulosa e, paradoxalmente, tão concreta e influente. Na 
Grécia antiga a expressão cidadão indicava apenas o membro ativo 
da sociedade política, isto é, aquele que podia participar das 
decisões políticas. [...] Em Roma usa-se, de início, a expressão povo 
para indicar o conjunto dos cidadãos, exatamente como na Grécia, 
dando-se-lhe mais tarde um sentido mais amplo, para significar o 
próprio Estado romano. Embora nesses casos não se encontre o 
sentido moderno de povo, existe já uma conotação jurídica, pois a 
qualidade de cidadão implica a titularidade de direitos públicos.”27 

 

 Quanto ao sentido moderno, pode-se dizer que:  

 

No Estado Moderno todo indivíduo submetido a ele é, por isso 
mesmo, reconhecido como pessoa. E aqueles que, estando 
submetidos ao Estado, participam ao mesmo tempo de sua 
constituição, exercem funções como sujeitos, sendo, pois, titulares 
de direitos públicos subjetivos. Segundo o próprio Jellinek, a raiz 
dessa teoria, que leva ao reconhecimento da existência de direitos 
públicos subjetivos, encontra-se em Rousseau, quando este diz que 
os associados, que compõem a sociedade e o Estado, recebem 
coletivamente o nome de povo, cabendo-lhes a designação particular 
de cidadãos quando participam da autoridade soberana e sujeitos 
quando submetidos às leis do Estado.28 

 

Por sua vez, para Gilberto Bercovici o poder constituinte é uma das 

manifestações da soberania, o que nos demonstra uma visão jurídica da soberania, 

sobretudo pelo prisma do constitucionalismo. “O poder constituinte é manifestação 

da soberania. É um poder histórico, de fato, não limitado pelo direito. Como tem 

caráter originário e imediato, o poder constituinte não pode ser reduzido 

juridicamente [...]”.29 

 

Assim, o poder constituinte como derivação da soberania, prova que então a 

soberania deriva, por sua vez, do povo. Basta invocarmos o parágrafo único do 

artigo primeiro da Constituição Federal do Brasil:  “Todo o poder emana do povo, 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

                                                 
27 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. Editora Saraiva. 1998. p.44. 
28 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. Editora Saraiva. 1998. p.44 
29 BERCOVICI, Gilberto. O Poder Constituinte do povo no Brasil: um roteiro de pesquisa sobre a 
crise constituinte. Lua Nova (Impresso),2013.p.306. 
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Constituição.” 30 Assim, todo poder emana do povo e em nome dele será exercido é 

a prova de que a soberania no Brasil é de titularidade do povo brasileiro.  

 

1.5 Alicerces e objetivos da República 

 

A promulgação de uma Constituição no contexto econômico, social e político 

de uma Nação evidencia-se por consagrar a possibilidade de uma nova era em seu 

Ordenamento Jurídico, notadamente buscando captar seus anseios e necessidade 

que irão se fazer presentes no emergir da Lei Maior em uma espécie de “maiêutica” 

coletiva cujo fruto é a Constituição. 

 

Os fundamentos e objetivos da República Brasileira estampam com objetiva 

clareza os valores que foram assimilados na concepção de sua Constituição 

apresentando o receituário pela preservação de seus alicerces, norteando e 

conduzindo consecução de seus objetivos primordiais. 

 

A carga axiológica evidencia-se da mais alta relevância na medida em que o 

Brasil, ao menos em tese, coloca-se consciente ao reconhecer muitos de seus 

problemas de ordem social, econômica e política constantes da Carta Maior e, nela 

própria, vislumbrando um caminho a ser percorrido e o efetivo compromisso para 

solucionar e elidir os problemas dos quais padece. 

 

A Constituição da Repúbica Federativa do Brasil de 1.988, dita Constituição 

Cidadã, estabelece desde o Preâmbulo31 qual a natureza de seu espírito, no qual 

                                                 
30 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 
31 Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CF/88: “Nós, 
representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um 
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na 
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a 
proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” 



35 

 

residem o ideário de um Povo consubstanciados na Carta organizacional do Estado, 

sem se olvidar que os vislumbres dos caminhos destes ideais diretivos contêm os 

horizontes filosóficos e políticos da nação para o qual foi fundado. 

 

O artigo 1º enumera os fundamentos da República Federativa do Brasil: 1) 

soberania; II) cidadania; III) dignidade da pessoa humana; IV) valores sociais do 

trabalho e da livre-iniciativa e V) pluralismo político. 

 

Por sua vez, os objetivos fundamentais vêm relacionados no artigo 3º da 

CF/88 : I) construir uma sociedade livre, justa e solidária; II) garantir o 

desenvolvimento nacional; III) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e IV) promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

E valendo-se da lição de Celso Ribeiro Bastos, ressalta-se que não se pode 

confundir os fundamentos com os objetivos da República, afinal “a ideia de objetivos 

não pode ser confundida com a de fundamentos, muito embora, algumas vezes, isto 

possa ocorrer. Os fundamentos são inerentes ao Estado, fazem parte de sua 

estrutura. Quanto aos objetivos, estes consistem em algo exterior que deve ser 

perseguido”.32  

 

Desta feita, conclui-se que o Brasil tem por meta irrecusável construir uma 

sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Para alcançar seus objetivos é de essencial importância que os fundamentos 

da República sejam capazes de direcionar as ações no âmbito político e 

consequentemente se irradiando no campo econômico e social. 

 

                                                 
32 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 20º ed. atual. São Paulo: Saraiva, 
1999. p.159-160. 
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Nesse sentido, a Soberania como um dos fundamentos essenciais da 

Repúbica deve ser preservada e defendida, sob pena de impossibilitar que o país 

alcance os objetivos que justificam, inclusive, sua existência no modelo vigente. 

 

É imperativo constitucional que o Estado promova a efetivação e 

concretização de seus objetivos delineados na Carta Maior. 

 

1.5.1 Reconhecimento constitucional das desigualdades 

 

Certo é que a art. 3º da Constituição do Brasil de 1988 revela-se no 

reconhecimento legal das desigualdades reais que permeiam a sociedade brasileira 

e afligem seu povo no limiar do século XXI, desigualdades estas que devem ser 

elididas de acordo com os critérios constantes dos incisos que o constituem, 

traduzidos como objetivos da República Federativa do Brasil, sendo um imperativo 

que não pode ser relegado a condição de um eterno e quase imutável “dever ser”. 

 

Nessa toada, vale lembrar a valiosa e inteligente lição de Ferdinand Lassale, 

onde em seu famoso ensaio reconhece que a Constituição de um país é, em 

essência, a soma dos fatores reais de poder que regem este país, sendo esta a 

Constituição real e efetiva, assim, se  a constituição escrita não se coadunar com os 

fatores reais de poder não passará de uma folha de papel: 

 

Colhem-se estes fatores reais de poder, registram-se em uma folha 
de papel, se lhes dá a expressão escrita e, a partir desse momento, 
incorporados a um papel, já não são simples fatores reais do poder, 
mas que se erigiram em direito, em instituições jurídicas, e quem 
atentar contra eles atentará contra a lei e será castigado.33 
 

Ainda, acrescenta Ferdinand Lassale que uma Constituição escrita só é boa e 

duradoura quando corresponder à Constituição real, ou seja, quando refletir os 

fatores reais e efetivos do poder: “de nada serve o que se escreve numa folha de 

papel se não se ajusta à realidade, aos fatores reais e efetivos do poder”.34 

 
                                                 
33 LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição. Trad. Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: 
Líder, 2002. p.48. 
34 LASSALE, Ferdinand. O que é uma Constituição. Trad. Hiltomar Martins Oliveira. Belo Horizonte: 
Líder, 2002. p.68. 
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Em verdade, retomando o comando do citado artigo 3º da CF/88, tem-se um 

ordenamento jurídico claramente (re)conhecedor da realidade fática, ampla e 

prontamente verificável em parcela significativa no território onde encontra 

aplicabilidade, que impõe à pessoa humana uma condição de manifesta exclusão 

sócio- econômica. 

 

Cumpre dizer que no Brasil convive-se com flagrantes desnivelamentos 

sociais e econômicos,  sobretudo  provocados  pela  deficiente  atuação  do  Estado  

em  todos  os setores da sociedade ante a debilidade da efetivação dos direitos 

fundamentais, sem olvidar de mencionar a participação do setor privado e dos 

cidadãos, individual e coletivamente considerados, que ainda em muito pouco 

contribuem para a realização dos objetivos traçados na norma constitucional 

retrocitada na dimensão de um projeto de país na consecução de seus  objetivos. 

 

Em verdade é de improrrogável e imediata urgência tornar concretamente 

efetivo o cumprimento integral dos objetivos da República Federativa do Brasil da 

forma como estatuídos no art. 3º, da Constituição Federal.  

 

Isto porque, direcionados a garantir a cada um dos membros da sociedade os 

qualitativos da dignidade da pessoa humana e da cidadania, e que não serão 

alcançados enquanto não forem eliminadas as desigualdades sociais latentes e 

efetivado um pensamento social coletivo - decorrente de um processo evolutivo 

individual - ancorado no bem-estar e na justiça social, fazendo emergir e fortalecer o 

núcleo da cidadania, ou seja, o mínimo existencial, seu núcleo. 

 

1.5.2 Soberania e ordem econômica 

 

No que tange a soberania, além do art. 1º da Constituição Federal, o art. 170 

na temática da ordem econômica também a trata. As bases constitucionais do 

sistema econômico brasileiro encontram-se calcadas nos artigos 170 a 192 da 

Constituição Federal através da consagração de princípios informadores do 

desenvolvimento da atividade e prática econômica. 
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Impende destacar, por oportuno, que a despeito da disciplina outorgada aos 

fundamentos pelos quais a atividade econômica deva colimar, “a ordem econômica 

consubstanciada na Constituição não é senão uma forma econômica capitalista”.35 

 

Nesse sentido explica-se que muito embora a Carta Constitucional institua a 

possibilidade de intervenção econômica uma vez não observados seus princípios 

formadores, ainda assim, a ordem econômica é apoiada inteiramente na apropriação 

privada dos meios de produção e na iniciativa privada, o que não deixa dúvidas 

quanto ao modo de produção capitalista. 

 

Embora calcado no modo de produção capitalista e mesmo diante de uma 

política neoliberal, o texto constitucional impõe ao Estado o dever de intervenção na 

ordem econômica para que os agentes atuantes na economia cumpram e observem 

os elementos sócio-ideológicos esculpidos no diploma constitucional. 

 

Nesse sentido, a Constituição Federal institui que a ordem econômica tem por 

fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

além de declarar que suas bases se encontram sedimentadas sob as diretrizes da 

valorização do trabalho humano e na iniciativa privada, como forma de se obter a 

promoção de valores que visem minorar os efeitos do modo de produção capitalista 

sobre os aspectos sociais. 

 

Assim, o art. 170 da Constituição Federal estabelece os princípios da 

atividade econômica, preconizando em seu caput que: 

 

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência;  
V - defesa do consumidor;  

                                                 
35 SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 786. 
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VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 
de seus processos de elaboração e prestação;  
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País.  
Parágrafo único - É assegurado a todos o livre exercício de qualquer 
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 
públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

 

A Constituição Federal, portanto, cuidou de estabelecer limites à exploração 

da atividade econômica, conformando sua prática ao dever de observância dos 

princípios de promoção à justiça social.  

 

A livre iniciativa e a livre concorrência, nesse plano, apresentam-se como 

princípios constitucionais, constituindo os pilares sobre os quais deve ser erigida a 

ordem econômica. 

 

A soberania representa o poder político e supremo de um Estado sobre 

determinado território no qual possui uma população. Em uma visão de ordem 

internacional, nota-se que a soberania é um direito que deve ser respeitado pelas 

entidades estrangeiras, ou seja, nada que seja externo adentrará o território sem a 

devida aceitação do(s) soberano(s). 

 

A Carta Magna de 1.988 assegurou em diversos momentos a soberania do 

Estado nacional, mas de forma explicita temos logo em seu artigo 1º, inciso I, a 

soberania apontada como fundamento da República, posteriormente no artigo 170, 

inciso I, como fundamento da ordem econômica. 

 

Como se não bastasse o constituinte ainda reforçou o conceito no Princípio 

da Independência Nacional36  e como base nas suas relações internacionais.37 

 

De fato a mais comum manifestação de ofensa à soberania e de pueril 

constatação ocorre com a invasão de outros Estados de forma militar ou política. 

                                                 
36 art. 3º, I da CF/88 
37 art. 4º, I da CF/88 
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Sem sombra de dúvida essas são as mais diretas e evidentes formas. Mas em um 

mundo moderno em que tudo está mais ágil vemos mudanças de paradigmas.  

 

A “invasão” e ataques à cultura, dignidade e soberania de uma nação podem 

ser feitas de forma indireta, em um tempo foi através do imperialismo, hoje pela atual 

globalização de forma aparentemente sutil, mas nada despretensiosa,contudo, não 

menos perversa. A identidade nacional e os valores construídos de um povo se 

esvaem ante a imposição de “modos de vida” estrangeiros promovidos pelo avanço 

expansionista na busca de novos mercados e majoração de lucros. 

 

Cada dia mais observa-se as grandes corporações se tornando gigantesca 

não só no âmbito econômico mas também no âmbito político, inclusive, suplantando 

a política dos Estados por sua própria política privada em linha com seus interesses 

na busca ávida do lucro pelo lucro. Tal força é responsável por diversas condutas 

predatórias mercadológicas e políticas que movimentam as peças do cenário 

mundial. 

 

As grandes corporações e conglomerados econômicos possuem milhares de 

funcionários sob sua mão e, por isto, dentre outros inúmeros outros motivos, 

possuem alto “poder de barganha” com todo o mercado, bem como perante os 

diversos governos do mundo, exercendo um papel de dominação ante a força do 

poder econômico, em outras palavras, jactam pelo poder de imposição, colocando 

os Estados, não raras vezes, como frágeis marionetes ante os interesses destes 

grandes e poderosos conglomerados de empresas globais e fazem valer sua 

vontade no cenário mundial. 

 

O Brasil, que vive um momento de crescimento e de ascensão internacional 

desde a abertura do mercado na década de 90, e com a facilitação de entrada no 

mercado das empresas estrangeiras, trouxe por consequência benefícios e 

malefícios para a sociedade. Para que ocorresse essa abertura econômica para o 

mundo se fez necessária uma relativa “abdicação” dos conceitos de soberania e os 

efeitos deste enviesamento sente-se a duras penas. Isso porque o país permitiu que 

empresas internacionais adentrassem a nossa economia com tamanha força e sem 

qualquer controle efetivo em respeito e submissas aos interesses nacionais. 
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Os interesses nacionais são – e devem ser -  independentes  dos interesses 

de qualquer grupo privado, sobretudo dos mega conglomerados globais estrangeiros 

que avançam pelo mundo “sem fronteiras”.. 

 

O resultado relegado é uma situação de fragilidade do Estado e 

consequentemente comprometendo a consecução de seus objetivos enquanto 

imperativos de ordem constitucional, relegando a condição de “reféns” do interesses 

dos grandes conglomerados econômicos que adentram no território e o 

desestruturam suplantando a  política de Estado por sua política. Cite-se bancos, 

telefonia, mineração e etc. que estão com amplo mercado em território nacional 

através do desmonte do Estado promovidos pelas privatizações. 

  

Com efeito, o Estado contemporâneo brasileiro está voltado para o 

atingimento de programas e finalidades permanentes dirigidas ao bem-estar geral 

conforme os artigos 1º, 3º e 170 da Constituição Republicana do Brasil e em 

consonância da justiça social.  

 

Desse seu atuar, inegável é que possa ocorrer um sacrifício, restrição de 

direitos particulares em nome do interesse público da sociedade brasileira. Assim, 

insere-se os órgãos estatais ou instituições públicas não somente com sua função 

precípua de proteger determinados interesses mediante a repressão dos atos em 

teses contrários a Constituição, mas sim possibilita também a função assistencial do 

Estado moderno que visa promover, estimular, proteger, zelar e regular as relações 

intersubjetivas do Estado com a sociedade ou simplesmente na esfera das relações 

contratuais privadas como instrumento de controle de comportamentos no cenário 

econômico e financeiro.  

 

Sendo certo que a Constituição Brasileira de 1.988 autoriza a intervenção 

estatal na economia para que conduza e proporcione um desenvolvimento 

econômico estável e concorrencial equilibrado no chamado mercado, até mesmo por 

intermédio das cláusulas transformadoras que estruturam um processo contínuo das 

políticas públicas econômicas, conforme se evidencia no artigo 3º da Carta Política.  
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A soberania evidencia-se como preponderante elemento na consecução dos 

objetivos imperativos constantes do art. 3º da Lei Maior, desta forma, importante 

ressaltar que estas medidas de controle na ordem econômica não visam somente 

conter uma situação de anormalidade dentro do sistema capitalista (busca por maior 

lucro possível – a razão é o lucro), mas intenta reduzir os riscos da dinâmica e 

complexa sociedade econômica globalizada diante da competividade do comércio e 

dos negócios mercantis. 

   

O fato é que se deixar a economia de mercado desenvolver-se de acordo com 

as suas próprias leis, éticas econômicas de sobrevivência ou o mercado como 

panaceia ela cria - e criaria - grandes e permanentes crises financeiras e sociais e 

sente-se este efeito negativo promovidos pela globalização atual que promove mais 

desigualdade e pobreza, como se aprofundará ao longo deste trabalho. 

 

 De sorte que abrindo caminho simplesmente ao capitalismo puro de acordo 

com a filosofia do liberalismo econômico de Adam Smith, ou seja, na linha ideológica 

da “mão invisível” que entendia o mercado a auto-regulamentação pela “Lei da 

Oferta x Procura”, não existindo, portanto, a intervenção do Estado em tais 

atividades, nem a instituição de normas gerais que padronizem tais explorações, 

conforme observou-se pelos anos de 192938 e pelo biênio de 2008/200939 a qual o 

mundo sofre até hoje seus efeitos e observa-se como forma de recuperar a 

economia a atuação positiva do Estado na sociedade. 

 

Nesse sentido Norberto Bobbio assevera: 

 

(...) quem observa as tarefas do Estado contemporâneo e as 
comparar com as tarefas dos Estados de outras épocas, sobretudo a 
de controlar e dirigir o desenvolvimento econômico, não pode deixar 
de perceber que o Estado, por meio do direito, desenvolve também 
uma função de estímulo, de provimento, de provocação da conduta 
dos indivíduos e dos grupos, que é a antítese exata da função 
apenas protetora ou apenas repressora. A velha afirmação, ainda 
recentemente repetida, de que o direito pune a inobservância das 
próprias normas e não premia a observância, não espelha a 

                                                 
38 Fato histórico da “quebra” da bolsa de Nova Iorque - mercado autorregulável é uma ficção, pois 
gera a imposição do abuso do poder econômico e a especulação econômica improdutiva. 
39 Referência à crise financeira mundial pela precária regulação do setor - recessão econômica nos 
mercados. 
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realidade de fato. Quando o Estado pretende encorajar certas 
atividades econômicas, vale-se, cada vez com maior freqüência, do 
procedimento do incentivo ou do prêmio, isto é, do procedimento da 
sanção positiva.40  

 

Hodiernamente vive-se em uma sociedade em que se busca reduzir os riscos, 

portanto o Estado contemporâneo, o Estado social, o Welfare State intervém na 

própria manutenção do capitalismo, por meio do Direito, legislações a fim de se 

compatibilizar a realidade economia com o evolver social, controlando e promovendo 

as relações sociais econômicas, advindo caminho para o ímpeto do neoliberalismo 

ou neocapitalismo (atividade econômica regida pela dinâmica de mercado, porém 

com a fiscalização, intervenção e a regulação pelo Estado).  

 

Desta forma, não houve antes, de forma mais sutil nos dias de hoje em que o 

poder econômico das sociedades empresárias e o Estado exercem maior influência 

nas relações econômicas da sociedade direcionando interesses e políticas públicas 

econômicas para o setor, definido assim, os rumos da economia. 

 

Assevera, ainda, Norberto Bobbio a este respeito que: 

 

Sociólogos e economistas, cientistas políticos e juristas concordam 
sobre o fato de que o processo de industrialização das sociedades 
modernas tenha aumentado enormemente as tarefas do Estado, 
contrariamente ao que profetizara Spencer e em conformidade com o 
que previram Durkheim e, naturalmente, Max Weber. É inegável que 
esse aumento de tarefas do Estado tenha determinado um aumento 
das normas de organização, como sustenta Hayek. Todavia, dado 
que entre essas tarefas é predominante a de dirigir a atividade 
econômica, é igualmente inegável que o Estado moderno se vale 
cada vez mais das técnicas de encorajamento, além das técnicas de 
desencorajamento que lhe eram habituais. Entre essas técnicas de 
encorajamento o uso do aparelho jurídico (isto é, do sistema 
normativo coativo) assume um papel cada vez mais evidente, não 
para tornar difíceis ou desvantajosas os comportamentos 
considerados nocivos à sociedade, mas para tornar fáceis ou 
vantajosos os comportamentos considerados úteis, isto é, o uso das 
sanções positivas. Isso é tão evidente que nos faz considerar agora 
inadequadas as teorias do direito que não as levem em 
consideração, e desfocada a imagem essencialmente repressivo-
protetiva, ainda predominante, do ordenamento jurídico.41  

 

                                                 
40 BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à Função. São Paulo: Manole, 2008. p. 100-101. 
41 BOBBIO, Norberto. Da Estrutura à Função. São Paulo: Manole, 2008. p. 137. 
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A intervenção na ordem econômica é importante para evitar uma eventual 

tirania econômica, uma ditadura imposta pelo agente dominante, a fim de que o 

Estado venha adotar mecanismos de proteção ao fornecedor, trabalhador, 

consumidor, concorrente e credores e dentre outros, inclusive, da existência do 

próprio Estado enquanto ente soberano.  

 

A soberania, conceitualmente delimitada por inúmeros autores ao longo da 

história, não raro foi conceituada ao interesse da concepção política predominante. 

Porquanto, o conceito sofreu grande variação, contudo, há um consenso quanto às 

características. 

 

 Desta feita, o conceito de soberania pode ser extraído de suas 

características. Tem como característica fundamental a unicidade e consequente 

indivisibilidade, bem como por não estar sujeita a alienação e a prescrição. 

Conforme explica Dalmo de Abreu Dallari a soberania:  

 

Quanto às características da soberania, praticamente a totalidade 
dos estudiosos a reconhece como una, indivisível, inalienável e 
imprescritível. Ela é una porque não se admite num mesmo Estado a 
convivência de duas soberanias. Seja ela poder incontrastável, ou 
poder de decisão em última instância sobre a atributividade das 
normas, é sempre poder superior a todos os demais que existam no 
Estado, não sendo concebível a convivência de mais de um poder 
superior no mesmo âmbito”42 

 

Para Milton Santos emerge-se “um verdadeiro retrocesso quanto à noção de 

bem público e de solidariedade, do qual é emblemático o encolhimento das funções 

sociais e políticas do Estado com a ampliação da pobreza e os crescentes agravos à 

soberania”, no exato momento que se majora o papel político das empresas no que 

toca a regulação da vida social.43  

 

Todavia, prossegue na conclusão de que “a cessão de soberania não é algo 

natural, inelutável, automático, pois depende da forma como o governo de cada país 

                                                 
42 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva. 1998. 
p.35. 
43

 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 38. 
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decide fazer sua inserção no mundo da chamada globalização.”44 Fato que o Estado 

modifica sua regras e até suas feições em uma dinâmica de influência externas e 

realidades internas que: 

 

[...] não há apenas um caminho e este não é obrigatoriamente o da 
passividade. Por conseguinte, não é verdade que a globalização 
impeça a constituição de um projeto nacional. Sem isso, os governos 
ficam à mercê de exigências externas, por mais descabidas que 
sejam. Este parece ser o caso do Brasil atual. Cremos, todavia, que 
sempre é tempo de corrigir os rumos equivocados e, mesmo num 
mundo globalizado, fazer triunfar os interesses da nação.45 

 

 

Disso pode-se compreender que a soberania no âmbito externo não tem ente 

superior que concorra e, no âmbito interno, não tem subdivisão e deve ser 

resguardada , pois é elemento fundamental na consecução dos objetivos de ordem 

constitucional. 

 

Contudo, a luz da investigação feita neste trabalho, observar-se-á que o 

conceito hoje se encontra “defasado”, tendo em vista o fenômeno da globalização 

que fragiliza a soberania, tendo em vista o caráter supra-estatal e supranacional dos 

grandes conglomerados econômicos, inclusive diante da necessidade 

contemporânea de agregação dos elementos limitadores decorrente do Direito 

Internacional, sem , naturalmente, abrir mão da necessária soberania, além da pauta 

mundial relacionada a prevalência dos direitos humanos no prisma da dignidade da 

pessoa humana e com destaque também para o meio ambiente. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
44

 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 78. 
45

 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 78. 
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CAPÍTULO 2 - DO PRAGMATISMO DO CAMINHO ÚNICO Á 

PERSPECTIVA DE OUTROS CAMINHOS POSSÍVEIS NA 

GLOBALIZAÇÃO 

 

2.1 Considerações preliminares sobre a globalização 

 

 Antes de tratar propriamente da globalização, necessário se é fazer um 

panorama mais amplo do que se compreende integrar suas raízes modernas a partir 

da Revolução Industrial desde o capitalismo concorrencial que acabará por 

promover o imperialismo e o neocolonialismismo. 

  

Pelo curso da História desembocar-se no fenômeno que se denominou  

mundialização ou globalização, esta “é de certa forma, o ápice do processo de 

internacionalização do mundo capitalista. Para entendê-la, como, de resto, a 

qualquer fase da história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o 

estado das técnicas e o estado da política”.46 

 

Em verdade, se é o homem condutor de seu próprio destino se encerram 

nesta visão humanista a exaltação da liberdade e mobilidade próprias dos ideais 

burgueses que se contrapunham ao status quo de certa época47, a da ascensão da 

burguesia, afinal a centralização acabava por se tornar um óbice ao 

desenvolvimento da atividade econômica burguesa e também de sua mobilidade 

social.  

 

Sua superação significou o início de um capitalismo mercantil incipiente e que 

passando pelo industrial culminaria no capitalismo financeiro e na globalização. 

 

O produto desta globalização tem se mostrado de forma voraz e que se 

traduz como um agravamento da pobreza e a fome no mundo, enfim, mostra-se 

                                                 
46 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 23 
47 Aqui nos referimos ao período no qual se verifica a ascensão da burguesia em detrimento do 
absolutismo monárquico em grande parte da Europa. 
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como uma grande fábrica de perversidades, tal qual nos é imposta como único 

caminho. 

 

Muito embora apresentam-se dados estatísticos para se comprovar ou não 

uma ideia, condição ou fato que se deseja comprovar,  em verdade, não raras 

vezes, este expediente é usado apenas como artifício retórico e com roupagem 

científica, muitas vezes ocultam as verdades. 

 

Após esta ressalta, vale ilustrar e consignar a existência de algumas 

reportagens e dados acerca dos efeitos da globalização e do fato do agravamento 

da pobreza e desigualdades, em que pese seus efeitos serem estampados 

cotidianamente nos jornais.48 

 

Segundo Joseph Stiglitz49 relatórios indicam que em todo o mundo,  exceto 

Ásia Meridional, Estados Unidos e da União Européia (UE), entre 1990 e 2002, as 

taxas de desemprego aumentaram. Ainda, em 2004, foi divulgado um relatório 

produzido por uma comissão, inclusive,  integrada por Stiglitz, em que o desemprego 

global havia alcançado um novo recorde de 185,9 milhões de pessoas, além disso, a 

comissão também concluiu que 59% da população mundial morava em países com 

desigualdade crescente, com apenas 5% em países com desigualdade em declínio. 

Na África, aumentou a população que vive na miséria, em 1981 era de 41,6%, 

passando para 46,9% em 2001. Consideração o aumento da população, isso revela 

que o número de pessoas vivendo na extrema pobreza saltou de 164 milhões para 

316 milhões. 

 

Ainda, em artigo entitulado “ Um novo retrato da desigualdade global”, Joseph 

Stiglitz  destaca: 

 

[...] embora nações da Ásia, do Oriente Médio e da América Latina 
como um todo, possam estar se aproximando do Ocidente, os pobres 

                                                 
48 1)Riqueza de 1% deve ultrapassar a dos outros 99% até 2016, alerta ONG – Disponível em:  
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2015/01/150119_riquezas_mundo_lk - 2) FMI admite que 
globalização acentuou "fosso entre ricos e pobres" – Disponível em: 
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=1822809&page=-1 – Todas com 
acesso em 17.01.2015. 
49 STIGLITZ, Joseph E. Globalização: como dar certo. São Paulo: Companhia da Letras, 2007. 
passim 
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são deixados para trás em toda parte – inclusive em países como a 
China, onde beneficiaram-se de alguma forma da melhora dos 
padrões de vida. Entre 1988 e 2008 [...] a renda do 1% mais rico do 
planeta cresceu 60%, enquanto os 5% mais pobres não tiveram 
mudança em seus rendimentos. E embora as rendas médias tenham 
melhorado bastante, nas últimas décadas, há ainda enormes 
desequilíbrios: 8% da humanidade abocanham 50% da renda global; 
o 1% mais rico fica, sozinho, como 15%. Os ganhos de renda foram 
maiores entre a elite global [...] A financeirização excessiva [...]  
permite compreender os mecanismos da desigualdade. [...] A 
globalização assimétrica produziu efeitos em todo o mundo. A 
mobilidade do capital obrigou os trabalhadores a fazer concessões 
salariais, e os governos a oferecer benefícios fiscais. O resultado é 
uma corrida para baixo. Os salários e condições de trabalho estão 
sob ameaça. Empresas pioneiras, como a Apple, cuja atividade 
baseia-se em grandes avanços científicos e tecnológicos (muitos dos 
quais, financiados pelos governos) também mostraram grande 
destreza em evitar impostos. Apropriam-se do esforço coletivo, mas 
não dão nada em retorno. A desigualdade e pobreza entre as 
crianças é um desastre moral mais chocante. [...] Por todas estas 
razões, penso que estamos caminhando para um mundo dividido não 
apenas entre os que têm e os que não têm. Alguns países terão 
sucesso ao criar prosperidade compartilhada – a única que, a meu 
ver, é verdadeiramente sustentável. Outros, deixaram a desigualdade 
correr solta. Nestas sociedades divididas, os ricos irão se encastelar 
em bairros murados, quase completamente separados dos pobres, 
cujas vidas serão quase insondáveis para eles – e vice-versa. Visitei 
sociedades que parecem ter escolhido este padrão. Não são lugares 
em que a maior parte de nós gostaria de viver – seja nos enclaves 
enclausurados, seja nas favelas em desespero.50 

 

Destarte, evidencia-se que estes problemas que advêm desta globalização 

que se mostra perversa estão intrinsecamente ligados ao Direito que, em agonia, 

curva-se a sua negação. A interpretação no Direito deve ultrapassar o 

conservadorismo positivista que enxerga na norma a expressão máxima do Direito, 

mesmo quando distante da Justiça. 

 

Com vigor e atualidade, Thomas Piketty51 em seu livro procura debater a 

desigualdade de renda no mundo por meio da publicação dos resultados de 15 anos 

de pesquisas, assim, apresenta uma obra de destaque que comunga com a tese de 

manutenção e ampliação da concentração de riqueza. Nesse sentido  aponta que o 

sistema capitalista em curso levará a uma concentração de renda pode culminar em 

                                                 
50 STIGLITZ, Joseph E. Um novo retrato da desigualdade global. Disponível em : 
http://outraspalavras.net/posts/um-novo-retrato-da-desigualdade-global/ - Acesso m: 26.dez.2014 
51 PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Trad. Monica B. de Bolle. 1º ed. digital.  Rio de 
janeiro: Intrinseca, 2014, passim 
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uma grave instabilidade social, vez que sempre que o retorno sobre o capital é maior 

do que o ritmo do crescimento econômico, os ricos ficam mais ricos e os pobres 

mais pobres. 

.  

2.2 Antecedentes históricos da globalização 

 

 Esclarece Florival Caceres que diversos autores erroneamente assinalam a 

Idade Moderna como o período de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista, para ele é uma período de transição do feudalismo para o capitalismo 

que surge com a generalização do trabalho assalariado: 

 

Muitos autores erroneamente caracterizam a Idade Moderna como o 
período de desenvolvimento do modo de produção capitalista. Para 
eles, com expansão marítima e o desenvolvimento de um mercado 
mundial teria surgido o capitalismo industrial, primeira fase do 
sistema capitalista. Essa idéia baseia-se na concepção de que toda 
economia de mercado e que tenha finalidade o lucro seja capitalista. 
Em outras épocas, porém, também tivemos uma economia de 
mercado e lucro sem ter produção capitalista, como, por exemplo, o 
escravismo antigo, em que a relação de produção dominante era a 
escravista. O capitalismo só surge coma generalização do trabalho 
assalariado, o que na Idade Moderna praticamente não existia. 
Entendemos a Idade Moderna como o período de transição do 
feudalismo para o capitalismo, época de progressiva dissolução das 
relações feudais de produção. A burguesia européia, através da 
exploração do mercado mundial, vai acumulando capitais 
posteriormente aplicados na grande industria. Os camponeses, coma 
concentração de propriedade da terra nas mãos de poucos, vão 
perdendo os meios de produção e, para sobreviverem, não tem outra 
alternativa a não ser vender sua força de trabalho a qualquer 
capitalista em troca de um salário. A produção capitalista vai surgir 
de fato na segunda metade do século XVIII, com a Revolução 
Industrial na Inglaterra.52 

 

 De cristalino entendimento, assinala mais uma vez Florival Cáceres que a 

implantação do modo de produção capitalista que se iniciou na Inglaterra na 

segunda metade do século XVIII, acabou por alicerçar na exploração do trabalho 

assalariado pela grande indústria: 

 

Por capitalismo entendemos o sistema sócio econômico, ou modo de 
produção, caracterizado pela existência do trabalho livre assalariado 
e pela propriedade privada dos meios de produção (fábricas, terras 

                                                 
52

 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 144. 
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etc.) concentradas nas mãos da burguesia (industriais, comerciantes 
,banqueiros)53. 

 

 Ainda, Florival Cáceres54, observa o historiador que este pioneirismo inglês na 

Revolução Industrial, deu-se, sobretudo, pela acumulação de capital, mão-de-obra, 

poder político da burguesia, ética puritana, matérias-primas e mercado consumidor. 

 

 A acumulação de capital foi oriunda da expansão comercial inglesa desde a 

idade moderna, afinal os ingleses haviam “vencido a corrida colonial contra outras 

potencias européias”55, bem como pela mão-de-obra, caracterizado pela “separação 

entre o trabalhador e os meios de produção”.56 E acrescenta que “foi necessário que 

o trabalhador perdesse as condições de sobrevivência por conta própria”.57 

 

 Naquele período os camponeses58 que eram mão-de-obra abundante nas 

cidades europeias sobreviviam da mendicância ou, a exemplo dos pobres de hoje, 

da forma que podiam.  

 

 Não é de se espantar que as condições eram terríveis e que eram presas 

fáceis a burgueses ávidos por lucros naquela incipiente produção industrial. E na 

sanha voraz pelo lucro fazia-se “uso” de mulheres e crianças, chegando ao ponto de 

rondar orfanatos e raptar órfãos com um lustro de vida, onde seu destino era: “ser 

operário na grande indústria. Estava formada a classe operaria inglesa”.59 

 

 Em verdade, a condição de muitos trabalhadores na atualidade não é tão 

diferente e em muitos aspectos na situação de seus congêneres ingleses do século 

XVIII.  

 

                                                 
53 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 144-150. 
54 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 145. 
55 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 145. 
56 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 145. 
57 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 145. 
58 Estes camponeses foram para as cidades por diversas razões dentro daquele processo histórico, 
que incluía o processo conhecido por cerceamento (cercear terras coletivas para criação de ovelhas, 
produtoras e de matéria prima para interesses dos nobres que se aburguesaram e estavam 
interessados nos lucros das manufaturas e comércio, onde aplicavam seus capitais), conforme 
aponta Cáceres. 
59 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 146. 
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 Desde aqueles tempos, seus pulsantes reflexos parecem espelhar nossa 

época, e mesmo decorridos séculos a fio, mudaram-se nomes, modos e meios, 

deram até uma “roupagem” ideologicamente sedutora, parece repousar uma mesma 

dinâmica: exploração do homem e maximização dos lucros. 

 

 Esta exploração se dava, sobretudo, pela propriedade dos meios de produção 

e pela compra da força de trabalho - em uma visão marxista, na qual o que este 

trabalhador produz não lhe pertence e por ela paga-se um ínfimo valor que se traduz 

pelo salário. Atualmente, diga-se, em inúmeros aspectos, não parece que muita 

coisa se alterou. 

 

 O poder político da burguesia advindo da revolução Gloriosa60 afastou os 

empecilhos mercantilistas ao desenvolvimento do capitalismo, implantando a livre 

concorrência e a liberdade no comércio, de maneira que atuação burguesia acaba 

por assegurar à Inglaterra a infra estrutura necessária ao desenvolvimento 

econômico, como bem pontuou Florival Cáceres.61 

 

 Apesar de a religião oficial ser a anglicana, em verdade, o calvinismo62 era a 

religião de maior importância, pois, acolhia “os interesses da burguesia e da nova 

nobreza inglesa”. 63 

 

 A respeito da ética calvinista que elevava a condição de virtude os alicerces 

dos valores burgueses que se consubstanciavam na ânsia do lucro e da 

prosperidade econômica, foram bem traduzidas por Florival Cáceres: 

 

A ética calvinista estimulava a acumulação de capital na medida em 
que transformava o lucro, a poupança, a usura e o trabalho em 
virtudes santificadoras, pontes para a salvação. A burguesia 
calvinista inglesa, portanto, procurava promover, na prática 
econômica, as virtudes preconizadas por Calvino.64 

 

                                                 
60 O episódio assinalou a submissão da coroa ante o parlamento. 
61 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 146. 
62 Também chamado de puritanismo. 
63 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 146. 
64 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 146. 
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Esta ponte para a salvação advinda do lucro, da poupança e do trabalho, 

contrapõe-se em estado diametralmente oposta a uma postura mais contemplativa  

de rejeição ao mundano – secular  –  e exaltação do divino. 

 

2.2.1 Uma perspectiva da pobreza 

 

Ademais, o valor da pobreza presente nas ordens mendicantes não é de 

exclusão ou de miséria, mas como caminho para se alcançar um certo nível 

espiritual, moral ou intelectual. 

 

Nesse sentido, a pobreza não seria a miséria relegada aos não predestinados 

ditos por Calvino, mas um princípio evangélico que é assumido como um voto por 

várias ordens religiosas catolicismo romano e também presente em outras religiões. 

 

Se a riqueza é um óbice à fé, esta renúncia tem caráter libertador,  pois seu 

maior sedimento está na solidariedade presente no comportamento moral, ainda 

sim,  afasta o individual e ao mesmo tempo aproxima do Divino. 

 

Em verdade, a pobreza nesse sentido passa a ser fonte de superação da 

pobreza. 

 

 Esta superação da pobreza surge em multiplos aspectos não somente a 

material que fora imposta pela dinâmica social, política e econômica, em suma 

busca-se emergir a emancipação do Homem e, sobretudo, pela ação que se traduz 

desde o início de uma ideia ou pensamento até sua concretização transformadora, 

assim, intenta-se algo mais sútil, acabando por se revelar libertadora, tal qual revela 

o frei Tomás de Kempis no seu iluminado De Imitattione Chisti: 

 

[...]o desprezo de todas as vaidades do mundo[...] Na verdade, não 
palavras sublimes que fazem o homem santo e justo; é a vida 
virtuosa que o torna agradável a Deus.[...] Nossa razão e nossos 
sentidos vêem pouco e muitas vezes nos enganam.[...] Quanto mais 
alguém se recolher em si mesmo e tornar simples de coração, tanto 
mais e maiores coisas entenderá sem esforço, porque recebe luz da 
inteligência. [...] Por nenhuma coisa no mundo, nem por amor de 
pessoa alguma, se deve praticar o mal; mas em prol de algum 
necessitado, pode-se, às vezes,omitir uma boa obra, ou trocá-la por 
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outra melhor.[...] Sem a caridade, nada vale a obra exterior; tudo, 
porém, que a caridade procede, por insignificante e desprezivel que 
seja, produz abundantes frutos, porque Deus não atende tanto  à 
obra, como a intenção com que a fazemos. Muito faz aquele que 
muito ama.[...] Bem faz quem serve mais o bem comum que à sua 
própria vontade.[...].65 

 

Caberia, neste tópico que se nominasse um paralelo acerca da escassez na 

tomada de consciência, vez que mostra-se relevante estabelecer um liame com a 

realidade e as implicações cotidianas suportadas pelos mais pobres no processo de 

globalização, contudo, vale debruçar-se na reflexão acerca da experiência escassez 

e seus desdobramentos: 

 

A experiência da escassez é a ponte entre o cotidiano vivido e o 
mundo. Por isso, constitui um instrumento primordial na percepção 
da situação de cada um e uma possibilidade de conhecimento e de 
tomada de consciência. O nosso tempo consagra a multiplicação das 
fontes de escassez, seja pelo número avassalador dos objetos 
presentes no mercado, seja pelo chamado incessante ao consumo. 
Cada dia, nessa época de globalização, apresenta-se um objeto 
novo, que nos é mostrado para provocar o apetite. A noção de 
escassez se materializa, se aguça e se reaprende cotidianamente, 
assim como, já agora, a certeza de que cada dia é dia de uma nova 
escassez. A sociedade atual vai dessa maneira, mediante o mercado 
e a publicidade, criando desejos insatisfeitos, mais também 
reclamando explicações. Dir-se-ia que tal movimento se repete, 
enriquecendo o movimento intelectual. A escassez de um pode se 
parecer à escassez do outro e a escassez de hoje à escassez de 
ontem, mas quando não é satisfeita ela acaba por se impor como 
diferente da de ontem e da do outro. Alteridade e individualidade se 
reforçam com a renovação da novidade. Quanto mais diferentes são 
os que convivem num espaço limitado, mais idéias do mundo aí 
estarão para ser levantadas, cotejadas e, desse modo, tanto mais 
rico será o debate silencioso ou ruidoso que entre as pessoas se 
estabelece. [...] Para os pobres, a escassez é um dado permanente 
da existência, mas como sua presença na vida de todos os dias é o 
resultado de uma metamorfose também permanente, o trabalho 
acaba por ser, para eles, o lugar de uma descoberta cotidiana e de 
um combate cotidiano, mas também uma ponte entre a necessidade 
e o entendimento (M. Santos, Jornal do Brasil, 06.04.1997).66  

 

Nesse sentido, Milton Santos inova sua análise enxergando nos pobres 

um papel de protagonismo como atores capazes de transformar esta realidade que 

                                                 
65 KEMPIS, Tomás de. Imitação de Cristo. Trad. Paulo Matos Peixoto. Circulo do Livro: São Paulo, 
1980.p. 11-29. 
66

 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 130-131. 
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se apresenta tão perversa e faz “o exame do papel atual dos pobres na produção do 

presente e do futuro”67, necessariamente distinguindo pobreza e miséria. 

 

Nesta distinção ensina que a pobreza é carência, mas também é luta, 

uma força viva na qual a tomada de consciência se revela possível, ao passo que a 

miséria se evidencia como a privação total, em outras palavras, impondo  

aniquilamento da pessoa, as vezes quase total: 

 

[...] miséria acaba por ser a privação total, com o aniquilamento, ou 
quase, da pessoa. A pobreza é uma situação de carência, mas 
também de luta, um estado vivo, de vida ativa, em que a tomada de 
consciência é possível.Miseráveis são os que se confessam 
derrotados. Mas os pobres não se entregam. Eles descobrem cada 
dia formas inéditas de trabalho e de luta. Assim, eles enfrentam e 
buscam remédio para suas dificuldades. Nessa condição de alerta 
permanente, não têm repouso intelectual. A memória seria sua 
inimiga. A herança do passado é temperada pelo sentimento de 
urgência, essa consciência do novo que é, também, um motor do 
conhecimento.68  

 

Portanto, fundamental que sempre haja o esforço e o zelo da distinção 

conceitual, quando da análise da problemática acerca das diferenciações e 

potencialidades  da miséria e pobreza, assim possibilitando uma fecunda reflexão ao 

que se investiga ou se pensa nesta seara. 

 

Em relação aos pobres e miseráveis, em outras palavras, os que não 

possuem casa, comida, escola, saúde, acesso à educação,  ou seja, aqueles que 

não têm os mínimos recursos para uma sobrevivência digna, compõem uma 

população, estimada em milhões. Portanto, a pobreza é a falta de todas as 

condições de sobrevivência, a falta de um emprego, um trabalho, uma atividade 

dignamente remunerada, a completa privação de seu mínimo existencial. 

 

Kevin Watkins69 se opõe ao argumento de que a globalização hoje beneficia 

os pobres e sustenta  que não merece ser levada a sério tal assertiva, mencionando 

                                                 
67 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 132. 
68 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 132. 
69 WATKINS, Kevin. Para que la mundialización beneficie a los pobres. Finanzas & Desarrollo. 
Marzo de 2002. p. 24. 
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o fato concreto de que a taxa anual de redução da pobreza mundial entre 1988 e 

1998 foi de um penoso 0,2%.  

 

Ao apontar estatísticas que demonstram o crescimento das desigualdades 

sociais no mundo globalizado, afirma o citado autor que tal fato é incompatível com 

os princípios civilizatórios e com o objetivo internacional de redução de pobreza, os 

dados alarmantes anos após estes estudos dão conta de indicar que a concentração 

de renda ainda é um dos principais problemas do mundo e que se acentuam como 

efeito da globalização tal como aplicada nos países subdesenvolvidos, tal como 

destacou-se anteriormente na pesquisa recente de Thomas Piketty. 

 

Em verdade os países ditos em desenvolvimento estão cada vez mais se 

distanciando dos desenvolvidos, em razão do agravamento das diferenças 

decorrentes do mercado, dos ativos produtivos e da educação, dificultando a 

diminuição da pobreza, e estes efeitos indicam estar atrelados aos efeitos da 

globalização quando do enviesamento da soberania dos Estados que enfraquecidos 

quedam-se inerte de aplicarem sua política nacional atreladas aos interesses 

nacionais e não aos estrangeiros. 

 

A globalização está exacerbando outros tipos de privações, especialmente 

para a mulher, colocando a trabalhar milhões delas, mas o aumento de receita vem 

unido a graves formas de exploração, como a perda de direitos trabalhistas e uma 

maior vulnerabilidade frente aos mercados mundiais.  

 

A flexibilidade dos mercados, precarização do trabalho tem se transformado 

em eufemismo, provocando a violação fragrante dos direitos fundamentais.  

 

2.2.2 O trabalho sob múltiplos aspectos: uma visão de mundo na globalização 

 

Após estes pontos e contrapontos acerca da pobreza, necessário retomar  

parte da reflexão anterior. Talvez seja necessário reconhecer que tenha sido a partir 

da influência da concepção de trabalho e seu fim, tal com o enfoque aos 

predestinados ditos por Calvino que passou a ter o cunho individualista sedimentado 

na sobrevivência que exalta a competitividade irracional e afasta a solidariedade, 
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característica marcante que possui até hoje, na medida em que esta concepção 

acerca do trabalho moldou a vida econômica, social e política.  

 

Visão que não coloca o trabalho como emancipador do Homem ou promotor 

do bem comum, mas como o produto da venda de uma mercadoria: a força de 

trabalho. 

 

O alemão Max Weber em “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”, 

publicado no início do século XX, trata do elemento religião como influenciador no 

desenvolvimento do espírito econômico. 

 

Nesta obra Max Weber avança a tese de que a ética e as idéias puritanas 

influenciaram o desenvolvimento do capitalismo em oposição a Karl Marx que tinha  

o elemento econômico preponderante e determinante de todas as estruturas sociais 

e culturais, inclusive a religião. 

 

Certo é que este individualismo tão presente em nossos dias guarda relação 

direta com este “espírito” que faz do lucro um dever. Esta idéias mostram-se 

bastante conveniente aos interesses de um grupo de pessoas ávida a riquezas e ao 

lucro.  

 

Time is money70, vê-se com frequência nos cantigos cotidianos de cupidez 

moderna. Não se poder “perder tempo”. E se tempo é dinheiro, como tentam incutir 

nas mentes e nos corações, “a perda de tempo é, assim, o primeiro e em princípio o 

mais grave de todos os pecados”.71  

 

Trabalhar para ser rico é um fim que se alcançado glorificaria o Divino, 

contudo, esta concepção parece estar tão distante ao que se observa no Sermão da 

Montanha, que seria uma síntese do cristianismo. 

 

                                                 
70 Expressão  inglesa que significa: tempo é dinheiro. 
71 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo.Trad. Antônio Flávio Pierucci. 
Companhia das Letras: São Paulo, 2004. p. 143. 
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A racionalização e uma moral conveniente e peculiar destacam os puritanos 

como precursores de uma ética que viria a ser impulsionadora do que hoje se 

entende por capitalismo, na visão weberiana. Mas, e o ócio nesta perspectiva? 

 

O ócio tido por pecado e o trabalho exaltado, mas uma visão de trabalho 

bastante singular e conveniente aquelas idéias: 

 

[...] a valorização religiosa do trabalho profissional mundano, sem 
descanso, continuado, sistemático, como meio ascético 
simplesmente supremo e a um só tempo comprovação o mais segura 
e visível da regeneração de um ser humano e da autenticidade de 
sua fé, tinha que ser, no fim das contas, a alavanca mais poderosa 
que se pode imaginar da expansão dessa concepção de vida que 
aqui temos chamado de “espírito” do capitalismo.72 

 

Em contraponto, tratando-se se de ócio Domenico de Masi o aborda sob uma 

perspectiva bastante singular quando cunha sua obra Ozio creativo73, que uniria o 

trabalho ao estudo e ao lazer.  

 

Tería-se então um a tríplice elementar nas relações de trabalho: criatividade, 

liberdade e arte. De Masi, inclusive ao final da obra faz menção ao arquiteto Oscar 

Niemayer, propõe desenhar os modelos de trabalhos e o ideal, qual ele chama de 

Ócio Criativo:  

 

[...] o homem que trabalha perde tempo precioso [...] o futuro 
pertence a quem souber libertar-se da idéia tradicional do trabalho 
como obrigação e for capaz de apostar numa mistura de atividades, 
onde o trabalho se confundirá com o tempo livre e o estudo. Enfim, o 
futuro é de quem exercitará o "ócio criativo" [...] o ócio pode 
transformar-se em violência, neurose, vício e preguiça, mas pode 
também elevar-se para a arte, a criatividade e a liberdade. É no 
tempo livre que passamos a maior parte de nossos dias e é nele que 
devemos concentrar nossas potencialidades. [...] Quando 
trabalhamos, devemos trabalhar. Quando jogamos, devemos jogar. A 
nada serve tentar misturar as duas coisas. O único objetivo deve ser 
aquele de desempenhar um trabalho e de ser pago por isso. Quando 
o trabalho estiver terminado, pode então começar o jogo, mas não 
antes. [...] Aquele que é mestre na arte de viver faz pouca distinção 
entre o seu trabalho e o seu tempo livre, entre a sua mente e o seu 
corpo, entre sua educação e a sua recreação, entre seu amor e a 

                                                 
72 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo.Trad. Antônio Flávio Pierucci. 
Companhia das Letras: São Paulo, 2004. p. 156-157. 
73 Tradução livre do italiano: Ócio Criativo 
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sua religião. Distingue uma coisa da outra com dificuldade. Almeja, 
simplesmente, a excelência em qualquer coisa que faça, deixando 
aos demais a tarefa de decidir se está trabalhando ou se divertindo. 
Ele acredita que está sempre fazendo as duas coisas ao mesmo 
tempo.[...] Oscar Niemayer, que dedicou noventa e dois anos da sua 
vida à arquitetura, escreveu na parede dês eu estúdio uma linda 
frase que, creio, diz assim ”Mais do que a arquitetura, contam os 
amigos,  a vida a este mundo injusto é que devemos resgatar”. É 
este o lugar: é o Brasil, neste país tão puro e tão contaminado, que 
eu gostaria de alimentar o meu ócio criativo.74 

 

Por sua vez, ultrapassado este breve exame acerca do ócio, tem-se que as 

relações entre capital e trabalho se revelam mais claras quando traz-se à reflexão o 

trabalho em seus múltiplos aspectos como promotor do bem comum e da dignidade 

humana, sobretudo como emancipador do Homem enquanto singular e coletivo. 

  

Em síntese fez-se  um apanhado bastante amplo dos elementos que tornaram 

os ingleses pioneiros da dita Revolução Industrial. Apresenta-se um contraponto da 

religião, bem como a influência da desta na visão de Max Weber do elemento 

religioso, sobretudo calvinista, ser grande propulsor do capitalismo e que se 

contrapunha a de Karl Marx, que por sua vez concebia o elemento econmico 

preponderante e determinante de todas as estruturas sociais e culturais, inclusive da 

religião. 

 

Tratou-se também, ainda que superficialmente, da questão do trabalho que 

entende-se  importante na medida que a relação entre capital e trabalho irá tomar os 

contornos da globalização. Aquela mentalidade presente no capitalismo incipiente é 

pulsante ainda no cotidiano e talvez possa fazer-se compreender seus mecanismos 

modernos de manutenção na dinâmica do mundo atual e os caminhos para sua 

superação,  pelo estudo, coragem  e análise crítica. 

 

2.2.3 O Estado e a ignomínia da conveniência na evolução da globalização 

 

A burguesia inglesa orientada pelas idéias de Calvino procurava na prática 

econômica aquela virtudes preconizadas.75 Em arremate, as matérias primas e o 

                                                 
74 DE MASI, Domenico. O ócio criativo: entrevista a Maria Serena Palieri. Trad. Léa Manzi. 3º. ed. 
Rio de Janeiro: Sextante, 2000. p. 02 et seq. 
75 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 146. 



59 

 

mercado consumidor76 em franca expansão, acabaram por constituíram os últimos 

elementos para este pioneirismo inglês que seria sedimentado através do 

Capitalismo Concorrencial marcado pela forte industrialização e pela livre iniciativa. 

 

O liberalismo era a teoria econômica preponderante que defendia a 

propriedade privada capitalista e a livre concorrência e ao Estado cabendo um único 

papel: garantidos desta dinâmica favorável aos interesses desta burguesia industrial 

ascendente. 

 

Para estes teóricos liberais o progresso econômico estaria no afastamento do 

Estado, este por sua vez não interviria na economia, limitando-se a cuidar da 

segurança e da justiça, seu papel fundamental.77 

 

Se é verdade que o Estado não pode se limitar a este papel, aliás é contrário 

a Constituição, mais certo ainda é que serviu a este interesse e ainda parece 

servir.O Estado é “limitado” até o momento que convém a quem o controla, fato que 

com a globalização esta dinâmica tornou-se mais complexa, pois alcança todo o 

planeta em linhas de inter-relações extremante complexas. 

 

A ignomínia deste atroz “estado de conveniência” do Estado evidencia-se 

como seu negador, afinal para que serviria o Estado nestas condições?  Entretanto, 

na globalização os resultados desta política se eram funestos, e com o 

enfraquecimento da soberania na globalização, seus efeitos são ainda mais 

sensíveis. 

 

Fica bastante claro a falácia deste discurso no qual o Estado é um 

coadjuvante na economia que tem leis naturais que equilibra a oferta e a procura, 

regulando o mercado e o desenvolvimento tecnológico.78 

 

Plauto Fáraco de Azevedo ressalta que estamos em um momento de crise na 

civilização, apontando que a crise se manifesta na política, é tica e ciência, 

                                                 
76 Tanto interno, quanto o externo.  
77 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 147. 
78 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 147. 
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implicando  em uma sistemática desorientação caracterizadas pela desigualdade e 

injustiça com reflexos devastadores também no meio ambiente que igualmente vem 

sendo destruído ante a ao modelo de “desenvolvimento” da globalização 

neoliberal.79  

 

As recentes crises globais da economia são produtos da globalização e 

escancaram a fragilidade destas “leis de mercado” que são soberanas até o 

momento que sirva aos interesses dos grupos burgueses da modernidade que 

parecem se assentar não mais na esfera produtiva, mas na especulativa financeira. 

 

O Estado é obrigado a intervir, pois a cupidez e a exploração cruelmente 

desmedida chegam a tais níveis que o voraz falacioso binômio de desenvolvimento: 

a dinâmica desenvolvimentista de produção e consumo alienado baseado no 

trabalho assalariado, por sua vez acaba por revelar toda sua fragilidade 

escancarando e sua horrenda faceta. 

 

O Estado é chamado a salvar o sistema financeiro e para isto não hesita em 

salvar os bancos e instituições financeiras falidas ou com problemas decorrentes 

exclusivamente de sua administração que sempre tem um único objetivo: o lucro. 

 

 Fato que em razão desta problemática implica o enfraquecimento do Estado 

para atender interesses outros que não os que deveria tutelar e acaba por servi-los80 

com a mais servil subserviência. 

 

Em verdade, quedou-se inerte em prol de peculiares interesses em benefícios 

de uns poucos, mas se vê obrigado a intervir, o Estado, para evitar seu próprio 

colapso baseado em um sistema a assegurar um Estado de iniquidade e de 

subserviência. 

  

                                                 
79 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização. 2º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
passim 
80  Referimo-nos aos bancos e instituições financeiras, embora possamos alavancar esta análise 
destacando que tal postura alcança também os interesses dos grandes conglomerados globais. 
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Estado não interventor é inconstitucional e somente existe no discurso 

daqueles que querem afastar o Estado de seu papel de consecutor do bem comum 

e de seus objetivos contidos na Constituição. 

 

Desde quando as ditas leis do mercado foram ”legisladas” para os pobres? 

Evitou-se a penúria, a fome e a miséria que se viu e que se vê há séculos? Parece 

haver ocorrido  seu inverso. 

 

A falácia desde discurso se desmonta diante da realidade, contudo, o status 

quo se mantém inalterado, graças a intervenção do Estado que evita o colapso do 

sistema assegurando bem estar e proteção dos que detém seu domínio e os 

interesses a que servem. 

 

Não raras vezes para assegurar as benesses que a uns poucos alcançam ao 

preço  de distribuição de mais pobreza. 

 

Mas fica a indagação de a quem interessa a manutenção de um Estado que 

serve a uns poucos privilegiados? Tão certo quanto transformar o Direito se faz 

urgente, não deve o Estado carecer do mesmo remédio? 

 

Sabe-se, conforme observa Florival Cáceres, que os objetos das críticas dos 

pensadores liberais eram dirigidas ao mercantilismo e ao pacto colonial, 

notadamente em relação aos monopólios e primando pela idéia de comércio livre 

que desempenharam papel relevante nos processos de independência dos países 

latino-americanos que serviriam bem aos interesses da burguesia inglesa: 

 

Os liberais criticavam o mercantilismo e o pacto colonial, com seus 
monopólios. E defendiam a idéia de que todas as nações deveriam 
implantar a liberdade de comércio e especializar-se naquilo que 
produzissem com mais eficiência e menores custos. Suas críticas às 
restrições mercantilistas forneceram a ideologia para os movimentos 
de emancipação da América Latina. Não por acaso todos os 
pensadores liberais eram ingleses: a burguesia inglesa era a maior 
interessada no rompimento do pacto colonial para ocupar o mercado 
latino-americano, o que de fato ocorreria com a independência dos 
países.81 

                                                 
81 CACERES, Florival. História Geral. 3º ed. rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1988. p. 147-148. 
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Ao seu turno, no processo de desenvolvimento do capitalismo82, pode-se 

afirmar que sua transição do feudalismo ocorreu de forma desigual no espaço e no 

tempo, notadamente na Inglaterra o processo se mostrou mais acelerado. Este 

caráter dinâmico do capitalismo de se adequar e de se desenvolver diante das 

dificuldades é marcante desde a Revolução industrial. 

 

A substituição do modo de produção foi de forma gradual com sucessivas 

sobreposições onde são marcadas certas características deste sistema: predomínio 

da propriedade privada dos meios de produção, império da lei da oferta e da procura 

como lógica de mercado, relação de trabalho assalariado, presença do crédito como 

dinâmica econômica e a existência de classes sociais como produto concentrando 

cada vez mais riqueza nas mãos de poucos e ampliando pobreza e a miséria pelo 

globo. 

 

Já assinalava Karl Marx e Friedrich Engels que são os seres humanos que 

constroem sua história, mas não da maneira que querem, pois existem situações 

anteriores que condicionam o modo como ocorre a construção, assim o alicerce 

central da reflexão é o indivíduo como principal ator histórico suportando neste 

processo peculiares condições: 

 

A Historia não faz nada, “não possui nenhuma riqueza imensa”, “não 
luta nenhum tipo de luta! Quem faz tudo isso, quem possui e luta é, 
muito antes, o homem, o homem real, que vive; não é , por certo, a 
“História”, que utiliza o homem como meio para alcançar seus fins – 
como se tratasse de uma pessoa à parte - , pois a História não é 
senão a atividade do homem que persegue seus objetivos.83 

 

Do capitalismo comercial, marcado pela expansão das potências européias, 

em especial Portugal e  Espanha, lançadas ao mar a procura de novas rotas acabou 

por romper a presente hegemonia italiana à época. Para as Américas significou o 

aniquilamento de populações inteiras em nome das conquistas territoriais e também 

vieram acompanhadas da escravidão. 

 

                                                 
82 Tanto como sistema econômico, quanto social que passou a ser dominante no ocidente a partir do 
século XVI. 
83 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A sagrada família.  São Paulo: Boitempo, 2003. p. 111. 
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Há que se ressaltar que o mercantilismo do Estado absolutista era favorável a 

burguesia comercial, mas em relação a esta nova burguesia, a industrial, mostrou 

um mal a ser extirpado. 

 

A não intervenção da economia que funcionaria segundo uma suposta lógica 

de mercado que é guiada pela livre concorrência, esta ai novamente o liberalismo. 

 

E no curso da história surge a segunda revolução Industrial. 

 

A segunda Revolução Industrial foi marcada pelo avanço tecnológico e a 

introdução de novas fontes de energia no processo produtivo, ampliando ainda mais 

aquela dinâmica de alta produção que para gerar cada vez mais lucro deveria ser 

absorvida pelo mercado, este consumidor. 

 

A busca de mercados e de consumo ao longo da sustentação e 

aprimoramento dos processos ideológicos de conversão do cidadão em consumidor 

parece ter principiado nesta ocasião ao passo que na globalização tenha alcançado 

seu ápice. Nesse sentido, era, então importante e necessária a busca de novos 

mercados,  novas áreas, territórios e pessoas a serem exploradas.  

 

A África sofre até hoje os efeitos desta expansão imperialista que fragmentou 

territórios de uma forma que até hoje não permitiu sua recuperação, tanto 

econômica, quanto social. 

 

Estas colônias84 das potências imperialistas foi marcada pelo fornecimento de 

matérias primas baratas, sua exploração implicou em males que condenaram 

gerações à miséria e guerras. 

 

Por sua vez, há que se consignar acerca do capitalismo financeiro, vez que se 

caracteriza e é marcado pelo crescimento acelerado da economia com colossal 

processo de concentração de capitais.  

 

                                                 
84 Uma espécie de apêndice às potências imperialistas. 
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Surge ai o início da formação dos grandes conglomerados econômicos, 

resguardada as proporções ao longo de sua evolução no tempo-espaco, ditando a 

lição que o Estado deveria seguir. 

 

Como grande acúmulo de capital advindo do mercantilismo surge o 

capitalismo industrial decorrente da Revolução Industrial potencializando a 

capacidade de produção e ampliando o consumo de forma nunca vista. 

 

Karl Marx que já discernia a essência no sistema de exploração capitalista85, 

no qual marcou de uma vez por todas o modo de produção que iria se “aprimorar” 

até os dias atuais, observando-se uma relevante mudança de foco: o comércio e o 

sistema de produção não era mais a essência, mas sim o sistema financeiro que 

sem produzir absolutamente nada podia possibilitar também o lucro elevado a ser 

obtido pela especulação e sustentados pelos processos que culminaram na 

globalização e que a mantém perversa. 

 

Sua perversidade, muito embora seus ideólogos apontem ser necessária e o 

único caminho da uma suposta evolução das pessoas no globo na qual a pobreza 

cada vez mais crescente são meros “efeitos colaterais”, indubitavelmente se mostra 

anti histórica e falaciosa, sustentada pela tirania da informação e do dinheiro e em 

grande medida por seu sustentáculo  ideológico que é disseminado. 

 

Um outro caminho é, sim, possível. Aliás, muito os caminhos são possíveis. 

 

Na obra, “Por uma outra globalização - Do pensamento único à consciência 

universal”, de Milton Santos86, sustenta a idéia de que é preciso uma nova 

interpretação do mundo contemporâneo, uma análise ampla e multidisciplinar que 

permita destacar a ideologia na produção da história, além de mostrar os limites do 

seu discurso frente à realidade vivida pela maioria dos países do mundo.  

 

                                                 
85 O essencial objetivo é o lucro. 
86

 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010, passim. 
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O dinheiro e a informação revelam-se vilões, na medida em que a maioria das 

pessoas do planeta não tema ou vislumbra acesso a ambos, e na qual a realidade 

mostra-se que o progresso técnico é aproveitado por um pequeno número de atores 

globais em seu benefício privativo, implicando no aprofundamento da 

competitividade e afastamento da solidariedade. 

 

Com efeito, manifesta-se a confusão dos espíritos e o empobrecimento 

crescente das massas, enquanto os governos não são capazes de regular a vida 

coletiva, mas Milton Santos reconhece nas primeiras linhas uma evolução positiva 

nas pequenas reações que ocorrem na Ásia, África e América Latina. 

  

Talvez podendo ser este o caminho que conduzirá ao estabelecimento de 

uma outra globalização em uma mensagem de esperança na construção de um 

mundo universalista e emancipador: 

 

2.3 Aspectos da globalização 

 

A globalização, tal como se apresenta, como uma fase superior do 

capitalismo é marcada por um fenômeno, no qual  poderosas sociedades 

empresariais globais  acabam se emancipando do Estado, implicado na supremacia 

das leis mercadológicas sobre o Estado Democrático de Direito: é a falência do 

Estado Soberano. 

 

Em verdade, todo Estado Soberano pressupõe capacidade de decidir seu 

destino, afinal possui ou deveria possuir a capacidade de se autodeterminar com 

higidez moral e ética na construção de um espaço da Dignidade Humana. 

 

O Estado Soberano não se confunde com a depravação de um Estado que se 

queda “de joelhos” ante a interesses outros que não o nacional e que padece do 

enfraquecimento e enviesamento da soberania, notadamente em sua essência. 

 

É impossível compreender um Estado que se pretenda soberano, em todos 

os seus atributos, que não seja capaz de decidir e definir os aspectos mais 

importantes da vida em sociedade. 



66 

 

Com o passar dos últimos 100 anos, esta “soberania estatal”, construída 

historicamente como instrumento de poder, transformou-se em crise de Estado, a 

exemplo do que outrora ocorreu com o poder absolutista. A democracia de massas, 

que possibilitou aos dominados uma aparente escolha de seus governantes, fez com 

que se engendrasse dentro do Estado e fora dele instrumentos de poder que 

escapassem ao controle do voto popular.  

 

Dentro destes inúmeros mecanismos está a idéia comum de que há um 

processo natural de globalização no qual está inserido um conjunto de “leis naturais” 

dentro de um processo e dinâmica histórica – que se evidência, por si só de anti 

histórica, as quais ninguém pode escapar: um único caminho, o caminho único e 

irreversível da globalização, tal como imposta. 

 

Mas na verdade esta idéia que tenta-se incutir por sofisticados mecanismos 

ideológicos não consegue se sustentar, pois se mostra na contramão da História, na 

medida em que nunca há um único caminho, entretanto, através da tirania da 

informação e do dinheiro bradam os arautos desta globalização, tentado impor esta 

visão de mundo. 

 

Construiu-se uma idéia de um “direito natural dos mercados” oriundo do 

famigerado “Consenso de Washington” expoente máximo do ideário supranacional 

voltado aos interesses privados dos grandes grupos econômicos. 

 

2.3.1 Neoliberalismo, supressão do Estado e crise 

 

A doutrina econômica da globalização é o neoliberalismo com seus cânones 

do livre-mercado sem limites a partir deste quadro “o mercado é bom e interferências 

do Estado são ruins87, de sorte que o capitalismo da globalização impõe a sua visão, 

a mesma receita a qualquer país, não se importando com suas diferenças. Neste 

aspecto lembramos as palavras de Florestan Fernandes:  

 

                                                 
87MARTIN, Hans-Peter e SCHUMANN, Harald. A Armadilha da Globalização.  São Paulo:Globo, 
1997. p.17.     
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A globalização, para o Brasil, tem um sentido ultranegativo. Extensa 
parte de nossas classes dominantes experimentarão as agruras das 
velhas burguesias compradoras. O ‘neoliberalismo’ difunde mitos 
inferiores aos do “um mundo só” e da “aliança para o progresso”. 
Pregam-se, por isso, fórmulas insensatas como o “Consenso de 
Washington”. 88   
 

A lógica operacional deste sistema de leis de mercado tem a finalidade de 

instituir um poder paralelo ao poder Estatal de maneira a inverter perversamente o 

eixo gravitacional do poder do Estado para os grupos econômicos.  

Não sendo possível controlar diretamente o Estado busca-se cooptá-lo de 

maneira distinta a do seu poder exercido diretamente.  

 

A lei de mercado embute em si própria uma espécie de terrorismo social. Este 

terror é construído com base na idéia de que só há uma alternativa possível, o atual 

modelo econômico vigente e que este, por sua vez, é o único caminho possível para 

a prosperidade e paz geral de todos. Uma espécie de predestinação e suposta 

linearidade histórica pela qual o mundo irreversivelmente tem de passar, suportando 

a tudo.  

 

E diante desta premissa, a fome, a miséria, o agravamento da pobreza e a 

crescente miserabilidade humana seriam “efeitos colaterais” ante a um suposto 

futuro que a globalização traria, mas que futuro seria este então para os 

sucumbiram? 

 

Em verdade, a globalização poderia , sim, trazer um extraordinário panorama 

de integração humana em nível mundial, mas dentro de um espírito da 

solidariedade, jamais no da competitividade, razão pela qual o que se critica é a 

globalização atual e seus alicerces. Por isso a conclusão que outros caminhos são 

possíveis, em suma, que uma outra globalização é possível. 

 

Fato que a política neoliberal faz parte dos mecanismos que envolvem a 

globalização e sua origem não é recente, tanto como a globalização também não é. 

Friedrich Von Hayek89 que estimula-se como força ao ataque contra qualquer 

                                                 
88 FERNANDES, Florestan  in “Globalização e o neoliberalismo”. Folha de S. Paulo, 26/11/1994. 
89 HAYEK, Friedrich August Von. O caminho da servidão. 2º ed. Porto Alegre: Globo, 1997, passim. 
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limitação dos mecanismos do mercado por parte do Estado e seu pensamento 

desembocou com força no neoliberalismo da década de 90.  

 

Friedrich Hayek se opõe  a economia planejada ordenada por um Estado  de 

cunho regulador na circulação de capital e nesta linha neoliberal há ainda Milton 

Friedman, Karl Popper, este que de comunista tornou-se liberal. 

 

O neoliberalismo trouxe gravíssimas consequências sociais como o 

sucateamento dos serviços públicos, desemprego em massa, aumento da 

concentração de renda e desigualdade social que atacam o seio do mínimo 

existencial na medida em que de desenvolve mecanismos de Estado que ao invés 

de servirem para a consecução dos objetivos da República, vão em sentido 

contrário. Uns sustentariam que se trata de uma postura política inconstitucional, 

outros de uma conduta verdadeiramente de lesa-pátria. 

 

Celso Furtado90 dizia que os Estados Unidos assumem a função de banqueiro 

central, não se deixando de lado o exame que se faz nas teses neoliberais de que 

ajustes macroeconômicos nacionais e subordinando os países aos fluxos de capitais 

internacionais implicam no aprofundamento das mazelas sociais. 

 

A questão da técnica cessível a poucos, o idioma inglês como principal na 

tecnologia o dólar como moeda comum e as dinâmicas geopolíticas  dão conta de 

dar ritmo aos mecanismos de uma globalização que  não converge o mundo  em um 

território único sem fronteiras, mas o afasta cada vez mais disso. 

 

Com a idéia de supressão do Estado tenta-se introjetar a idéia de que tudo 

iria melhorar, mas na verdade a realidade é cristalina em manifestar os 

devastadores efeitos deste desmonte do Estado pela globalização sob a batuta da 

política neoliberal: mais miséria e desigualdade: 

 

Afirma-se, também, que a “morte do Estado” melhoraria a vida dos 
homens e a saúde das empresas, na medida em que permitiria a 
ampliação da liberdade de produzir, de consumir e de viver. Tal 

                                                 
90 FURTADO, Celso. O longo amanhecer: reflexões sobre a formação do Brasil. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1999. p.24. 
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neoliberalismo seria o fundamento da democracia. Observando o 
funcionamento concreto da sociedade econômica e da sociedade 
civil, não é difícil constatar que são cada vez em menor número as 
empresas que se beneficiam desse desmaio do Estado, enquanto a 
desigualdade entre os indivíduos aumenta.91 

      

           A partir daí, finca-se na mente de todos, idéia da via única, do caminho sem 

volta, onde qualquer um que ouse pensar diferente corre o risco de ser taxado de 

louco ou desajustado. 

 

Este conjunto de “leis naturais” que legitimam este “caminho único” não passa 

por um processo legislativo, tão pouco representa a vontade soberana do povo. O 

processo de criação das leis deste modelo econômico-capitalista é feito 

exclusivamente por aqueles que são os beneficiários diretos das vantagens do atual 

sistema.   

 

A lei de mercado é a representação máxima do ideário capitalista atual, 

materializados nesta globalização perversa. 

 

O modelo atual prega a liberdade das operações econômicas, mas não uma 

liberdade em que todos possam participar livremente do processo, mas uma 

liberdade de dispor dos interesses econômicos sem interferência do Estado. Na 

verdade prega a liberdade de dizer o que fazer com a economia, algo contrário a 

soberania do povo e, por conseguinte, do próprio Estado. 

 

Por exemplo, imagina-se que qualquer sistema econômico prescinde de 

pessoas, sem estas não há economia, podemos compreender a dimensão deste 

poder. Economia é sinônimo de relação entre pessoas, mas aqueles que pregam a 

liberdade de atuação querem dispor dos interesses das pessoas, no âmbito das 

suas relações econômicas, sem as interferências destas. 

 

Pois, compreender o sistema econômico inteligentemente é observar o 

processo de hipossuficiência a qual está inserido tanto o trabalhador quanto o 

                                                 
91 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.42. 
 



70 

 

próprio consumidor dos bens produzidos economicamente. Se estes sozinhos são 

hipossuficientes, ainda que numericamente maior, no âmbito do Estado poderiam 

ser suficientes per si na defesa de seus interesses. 

 

Parece haver uma crise, ou várias crises, de Estado, sobretudo.  

 

Observa-se que o processo de escolha dos governantes passa ao largo da 

verdadeira representatividade dos interesses do povo, é mero simulacro eleitoral no 

qual qualquer postulante ao executivo do Estado deve fazer juramento prévio aos 

postulados das leis naturais de mercado que ,não raras vezes subjugam a própria 

Constituição, maior absurdo  não há. 

 

Este processo ocorre devido à sofisticados mecanismos ideológicos, que 

passam pela desassistência do Estado à pessoas e principalmente por uma escola 

que não liberta. Aquela “educação como forma de intervenção no mundo”92 parece 

distante Paulo Freire há muito tempo já advertia acerca da prática educativa critica 

como relevante nos exames dos reflexos decisivos da “nova ordem mundial”, 

apresentados como  naturais e inevitáveis a qual todos do povo, do mais humilde até 

mesmo o mais intelectualizado, são submetidos. Vive-se uma ditadura econômica na 

qual quem se opões, de uma forma ou de outra, sofre os mais variados ataques de 

maneira virulenta.  

 

Este mecanismos úteis à globalização e que transforma a noção de cidadania 

– pouco efetiva e sempre distante – em um conceito belo são propagadas, porém a 

sua prática é manca e quase inatingível. Não leva a lugar algum que não sejam os 

de interesse das classes dominantes e  abastadas e obesas na manutenção de uma 

realidade que lhes interessa. 

 

E o que implica esta dinâmica? 

 

Tal sistemática corrompe o direito, pois viola de plano o seu maior garantidor: 

o Estado, e atacando seus elementos constituintes o intento é alcançado.  

                                                 
92 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Rio de Janeiro : Paz e Terra, 1998, p. 15-16. 
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A soberania, o território e o povo estão a deriva no mundo do mercado global. 

 

Assim, com advento das novas tecnologias, a partir da II Revolução Industrial, 

intensificou os processos econômico-sociais.  

 

A partir daí, instauro-se um processo de mundialização93 de determinados 

processos e técnicas a serviço de interesses privados e de um grupo privilegiado de 

países.  

 

A peça geratriz do processo, atualmente reconhecido como “globalização”, foi 

o incrível aumento da velocidade das transações econômicas, com raiz nas redes 

globais de comunicação.  

 

Com acentuada visão das mudanças no espaço, Milton Santos apontava que:  

 

Também já vimos que as redes são mistas, e as incluem 
materialidade e ação. A rede técnica mundializada atual é 
instrumento da produção, da circulação e da informação 
mundializadas. Nesse sentido, as redes são globais e, desse modo, 
transportam, o universal ao local. É assim que, mediante a 
telecomunicação, criam-se processos globais, unindo pontos 
distantes numa mesma lógica produtiva. É o funcionamento vertical 
do espaço geográfico contemporâneo.94 

 

Nos dizeres de Celso Furtado95, devemos distinguir dois tipos de 

globalização: “a abrangente das atividades produtivas e a globalização dos fluxos 

financeiros e monetários”. A diferença entre elas é que a primeira é um processo 

antigo oriundo da evolução tecnológica, enquanto a segunda é ligada aos fluxos 

financeiros e monetários que giram em torno dos países pertencentes  ao primeiro 

mundo, centros do poder, tendo como pólos “os Estados Unidos, a Eurolândia e 

o Japão”. 

E qual seria ,então, o sentido da globalização atual? 

                                                 
93  A dita globalização. 
94 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção / Milton Santos. 
4º ed. reimpr.  São Paulo: Edusp, 2006. - (Coleção Milton Santos; 1) p. 227. 
95

 FURTADO, Celso. O longo amanhecer: reflexões sobre a formação do Brasil. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1999. p.36. 
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2.3.2 O sentido da globalização atual 

 

A globalização como caminho para um mundo feliz e integrado, tal processo 

até o presente jamais constitui uma globalização no sentido em que é empregado, a 

se reconhecer no termo a idéia de um mundo integrado.  

Acrescentando com especial pertinência a tese que que não existe um 

espaço global, mas espaços da globalização, esclarece Milton Santos que:  

 

Não existe um espaço global, mas, apenas, espaços da globalização. 
O mundo se dá, sobretudo, como norma, ensejando a 
espacialização, em diversos pontos, dos seus vetores técnicos, 
informacionais, econômicos, sociais, políticos e culturais. São ações 
"desterritorializadas", no sentido de teleagidas, separando, 
geograficamente, a causa eficiente e o efeito final.96 

 

Das idéias de Milton Santos pode se extrair que não há um processo de 

globalização que envolva o planeta, mas sim espaços econômicos e sociais que são 

“desterritorializados” onde se exerce o poder global de interesses que não estão a 

serviço da humanidade, mas de diversos grupos privados e estado-nacionais, cuja 

construção do espaço se verga aos interesses privados.  

 

A construção destes espaços que suplantam os territórios nacionais 

enfraquece as instituições do próprio Estado, inclusive o Direito.  

  

Como assegurar a aplicação da ordem jurisdicional se toda nossa construção 

do conceito de jurisdição está umbilicalmente ligada ao território e soberania dos 

Estados? A fragmentação do espaço territorial dos Estados é o verdadeiro fenômeno 

a ser observado. É nele que se encontra a resposta a esta questão.  

 

Reflete-se que no processo econômico atual, as empresas de atuação 

extraterritorial têm origem num grupo privilegiado de países, embora com exceções 

que vieram a surgir em alguns países periféricos e do  hemisfério sul a despeito de 

terem permanecido com elevados índices de miséria e pobreza sistêmica. 

                                                 
96 SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção / Milton Santos. 
4º ed. reimpr.  São Paulo: Edusp, 2006. - (Coleção Milton Santos; 1) p. 229. 
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Em outras palavras, significa dizer que no processo de globalização não há 

uma troca recíproca no processo econômico e social, mas sim uma flexão de poder 

de um grupo para outro.  

 

Portanto, é possível observar neste fenômeno que há emissário que impõe 

seus interesses ao receptor que nada mais é, senão, o grande grupo de países 

pobres e subdesenvolvidos.  

 

A idéia de globalização, a primeira vista, traz algo de sedutor no sentido de 

que parece incutir uma reciprocidade dentro do fenômeno, mas ao se observar os 

atores, perceber-se-á que poderão ser diferentes de país para país e conter grupos 

econômicos variados, mas o palco nas iniqüidades projeta-se da mesma forma 

sobre todos os receptores.  

 

Gilberto Bercovici citando Luis Fiori aponta como tal fenômeno, a 

globalização, prejudica os “Estados Periféricos”:  

 

Os Estados periféricos foram atingidos de maneira profunda pela 
globalização, perdendo sua margem de manobra e convivendo com 
crescentes ameaças à sua própria unidade nacional, com o risco de 
transformação da democracia política em mero simulacro eleitoral.97 

  

 O poder da globalização, na verdade, representa o poder do Capital, em uma 

das suas principais facetas contemporâneas, que é a capacidade de se expandir 

rapidamente, criando espaços fragmentários. Tércio S. Ferraz Junior, em seus 

Estudos de Filosofia do Direito, com reflexões sobre o poder, a liberdade, a justiça e 

o Direito traz clareza ao destacar que não há mais unicidade do poder soberano: 

 

[...] em geral ligado “tradicionalmente, o caráter original (e, por vezes 
absoluto) do poder [...]. Originário no sentido de fundamento por si 
próprio. “Absoluto na capacidade de determinar, no âmbito de sua 
atuação, ao menos, a relevância e o caráter irrelevante de qualquer 
outro centro normativo que ali atue”.98 

                                                 
97 FIORI, José Luís apud BERCOVICI, Gilberto. O Estado de Exceção Econômico e a Periferia do 
Capitalismo. Pensar (UNIFOR),Fortaleza, v. 11, p. 97, 2006. 
98 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito. Reflexões sobre o poder, a 
liberdade, a justiça e o Direito. São Paulo. Atlas 2002. p. 22. 
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A imposição de uma ordem imperativa sobre os receptores faz com que “a 

ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E os lugares 

respondem ao Mundo segundo os diversos modos de sua própria racionalidade”.99 

 

Aponta-se um único caminho histórico e irreversível que é a globalização nos 

moldes que é imposta, contudo “o mesmo sistema ideológico que justifica o 

processo de globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, acaba, 

também, por impor uma certa visão da crise e aceitação dos remédios sugeridos”.100  

 

Encoberta pela fumaça do engodo a compreensão da realidade, 

verdadeiramente “a única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise 

financeira e não qualquer outra. Aí está, na verdade, uma causa para mais 

aprofundamento da crise real – econômica, social, política, moral – que caracteriza o 

nosso tempo”.101 

  

2.4 O Estado e as Empresas Globais 

 

           O colonialismo tido como a primeira globalização é marcado pela 

ocupação territorial, ao passo que a segunda globalização é marcada pela 

fragmentação dos territórios. Desta feita, conduz Milton Santos102 a destacar que as 

técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política, 

                                                 
99 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de Filosofia do Direito. Reflexões sobre o poder, a 
liberdade, a justiça e o Direito. São Paulo: Atlas, 2002. p.230. 
100 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 36. 
101 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 36. 
102 Por utilizar a obra do Prof. Dr. Milton Santos como uma das principais na concepção deste 
trabalho, justiça-se esta apresentação esclarecendo que, embora tenha sido uma dos principais 
geógrafos do mundo e um dos mais respeitáveis intelectuais brasileiros, Milton Santos concluiu a 
graduação em Direito. Trazer o pensamento de Milton Santos ao Direito traz uma extraordinária 
oportunidade de, pela interdisciplinaridade, aprimorarmos nossas reflexões de mundo na perspectiva 
jurídica e apresentarmos soluções às problemáticas dela advinda. Em sua Biografia, Milton de 
Almeida Santos ou Milton Almeida dos Santos, nasceu em Brotas de Macaúbas, no interior da Bahia, 
no dia 03 de Maio de 1926. Geógrafo e livre pensador brasileiro, considerado homem amoroso, 
afável, fino, discreto e combativo, dizia que a maior coragem, nos dias atuais, é pensar, coragem que 
sempre teve. Doutor honoris causa em vários países, ganhador do prêmio Vautrin Lud, em 1994 (o 
prêmio Nobel da geografia), professor em diversos países (em função do exílio político causado pela 
ditadura de 1964), autor de cerca de 40 livros e membro da Comissão Justiça e Paz de São Paulo, 
entre outros. 
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hoje a política das empresas Globais amanhã, através de um outro caminho, de uma 

outra globalização, a partir das políticas dos Estados impulsionados pelas nações. 

 

         A globalização como um processo perverso e excludente foi sempre 

exaltada pelos entusiastas do neoliberalismo, como ressaltado anteriormente, e para 

estes a economia de mercado é tida como o único e duradouro remédio contra a 

pobreza e a miséria, mas na verdade é esta globalização uma das forças motrizes 

da desigualdade. 

 

Até hoje há propagação de um discurso único onde se tenta apresentar a 

globalização como benéfica, salvadora e emancipadora, iria se traduzir através de 

um processo que traria muitos benefícios para todas as pessoas, ainda que 

houvesse “um suposto” período de adequação onde a miséria e a pobreza deveriam 

ser suportadas, na verdade se traduz como uma grande fábrica de perversidades. 

 

Com efeito, nesta fase superior do sistema, pois em um futuro que, em 

verdade, nunca chegará, todos poderiam usufruir dos recursos que a humanidade 

produziu as benesses de privilégios que apenas a uns poucos se embriagam: um 

grande engodo. 

 

Nessa ótica o governo devia sair do caminho do mercado, deixando livre o 

espaço para que as corporações e conglomerados econômicos o papel próprio do 

Estado, mas este papel irá se limitar a ações concentradas com vistas a atender 

interesses outros próprios das classes de privilegiados. 

 

Ao observar o mundo contemporâneo, Milton Santos traz uma reflexão viva e 

pulsante até os dias de hoje, afinal  “a grande crise econômica em que vivemos 

conduziu a certos retrocessos em matéria de conquistas sociais e políticas”.103 

 

2.4.1 Neoliberalismo e império das finanças 

 

                                                 
103 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.p.10. 
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O capitalismo é o pano de fundo da globalização atual sedimentada pela 

acumulação  do  capital, sendo certo que a espinha dorsal desta acumulação e a 

“financeirização” do capitalismo, expressão cunhada por Octavio Ianni104 que 

significa o domínio do capitalismo financeiro sobre o capitalismo produtivo. Nesse 

sentido, o capital financeiro adquire enorme força com a globalização, na 

medida em que os bancos movem o capital para todos países do mundo.   Não 

seria exagero dizer que a atual crise econômica mundial é também devida, entre 

outros aspectos, a esse movimento de financeirização exacerbada e continuo.   

 

Através de reflexão bastante lúcida respeito do neoliberalismo, Milton Santos 

destaca que simultaneamente “prega a abstenção estatal na área produtiva”105 e  

“atribui ao Estado capitalista uma cópia de poder sobre os indivíduos a título de 

restaurar a saúde econômica, e assim, preservar o futuro”106, promovendo  “a vitória 

do consumo em si mesmo, a supressão da vida comunitária baseada na 

solidariedade social e sua superposição por sociedades competitivas que 

comandam a busca de status e não mais de valores”.107 

 

Plauto Faraco de Azevedo trata do império das finanças no mundo 

globalizado, apontando a relevância da informática e nestes avanços reconhecendo 

certos traços característicos do mercado financeiro que denominou: “planetariedade, 

permanência, imaterialidade e imediatividade”: 

 

Configuração do mundo com base na comunicação e informática. 
Planetariedade, permanência, imaterialidade e imediatidade são 
palavras de ordem. Trocam-se dados instantânea e 
permanentemente de um extremo a outro do planeta. "As principais 
bolsas acham-se interligadas e funcionam em circuito comum, 
enquanto diante das telas dos vídeos os "clérigos" do mercado 
interpretam a nova racionalidade econômica", que sempre tem razão, 
prevalecendo diante de qualquer argumento social ou humanitário. E, 
no entanto, na maioria das vezes, "os mercados financeiros 
funcionam às cegas, integrando parâmetros vizinhos à feitiçaria ou à 
psicologia de bazar, tais como "a economia dos rumores, a análise 
dos comportamentos de imitação, ou, ainda, os contágios miméticos 
(...)" Os novos produtos que oferecem – derivados, futuros – são 

                                                 
104 IANNI, Octavio. Teorias da globalização.  11º. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 
69. 
105 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.p.10-11. 
106 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.p.11. 
107 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.p.11. 
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complexos e voláteis. Muito pouco especialistas os dominam, o que 
lhes dá considerável vantagem nas transações". Seu poder 
evidenciou-se, em fins de 1994, com a crise financeira do México, 
ligada ao comando dos fundos de investimentos privados, em sua 
maioria anglo-saxônicos e japoneses. As transações nos mercados 
monetários atingem um trilhão de dólares ao dia (cinqüenta vezes o 
montante das trocas de bens manufaturados e de serviços).108 

 

Este império das finanças no mundo dito globalizado é “uma nova fronteira, 

de um novo território, de que depende a sorte de uma boa parte do mundo. Sem 

contrato social. Sem sanções. Sem leis, exceto aquelas fixadas arbitrariamente 

pelos seus principais atores, para seu maior lucro".109 

 

O mundo como uma mercadoria e as pessoas como coisas são os elementos 

desta globalização perversa que alcançam efeitos , inclusive, no aparelho judicial 

principalmente pela relação dicotômica do publico e privado corroída pela 

degeneração advinda dos processos de globalização e enviesamento da soberania. 

 

2.4.2 Reflexões acerca da esfera pública e privada e o aparelho judicial 

brasileiro 

  

Milton Santos traz outra reflexão bastante pertinente entre a esfera pública e 

privada se confundindo de forma inaceitável quando fala de uma justiça inatingível e 

ideologias particulares. Aponta com extrema lucidez a dupla falência da Justiça: 

ideológica e organizacional: 

 

A esfera do público e a do privado se confundem de forma 
intolerável, em detrimento do indivíduo e do cidadão. 
Freqüentemente, são abusos para os quais não há apelação, 
mormente pelo fato de que a justiça, a quem nesses casos dever-se 
ia poder recorrer, não está aparelhada para oferecer, em tempo 
hábil, o necessário respaldo. Sua falência é dupla: organizacional e 
ideológica, ou, pelo menos, sociológica.110 

 

                                                 
108 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito Justiça Social e Neoliberalismo.  São Paulo: RT, 1999. p. 
123-124. 
109 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, Justiça Social e Neoliberalismo. São Paulo: RT, 1999. 
p.124, citando Ignacio Ramonet. 
110 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 68. 
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 O aparelho judicial brasileiro, incluindo a polícia como órgão administrativo e 

preparatório parecem estar distantes na consecução da lei no sentido da promoção 

de justiça que é também destinada aos pobres. 

 

 Mostram-se, muitas vezes, discursos vazios que são bradados de forma 

retórica e hipócrita, deve-se afastá-los, inclusive, as ditas custas, a morosidade 

acabam por revelar o poder que deveria ser o promotor da justiça, da cidadania 

combalido, talvez não à toa, pois, esta estrutura parece atender a uma dinâmica 

social de privilégios a uns poucos e todo tipo de dureza dividida entre o restante, 

sobrando as partes mais ásperas e ardidas aos pobres cada vez mais explorados: 

  

O aparelho judicial brasileiro- assim como as instâncias preparatórias 
dos processos, por exemplo, a polícia - não estruturado para a 
proteção dos direitos expressos em lei, sobretudo para a proteção 
dos pobres. Além dos intricados labirintos que os processos judiciais 
devem percorrer lentamente, as chamadas custas desse mesmo 
processos desanimam até mesmo os que dispõem de alguns 
recursos financeiros.111 

  

Acerca desta almejada Justiça, vale destacar que o princípio da justiça 

distributiva, ligada a porção devida ao mérito de cada um, ao passo que a 

comutativa estaria ligada a igualdade de proporções e nesse sentido remonta-nos 

aos primórdios e que hoje nos conduz do que denomina-se Princípio da 

Proporcionalidade, o excelso Princípio na ótica de Willis Santiago Guerra Filho que 

também salienta ser a justiça a essência do Direito e estabelece com precisão a 

necessidade do respeito a dignidade das pessoas com vetor primordial em um ideal 

de justiça.112 

 

O efetivo acesso á justiça é direito que integra o mínimo existencial como 

conjunto de bens essenciais a propiciar uma vida plena do ser humano em sua 

dignidade, respeitando e promovendo  o desenvolvimento de sua potencialidades. 

Certo que quando extraído o conteúdo essencial dos direitos fundamentais chega-se  

ao seu núcleo, aquilo que extraído, retiraria sua razão de existir  do direito e o 

                                                 
111 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 68. 
112 GUERRA FILHO, Willis Santiago. (Anti-)Direito e força de lei/ lei. Panóptica, Vitória, ano 1, nº 4, 
dez. 2006, p. 65-81. Disponível em: < http://www.panoptica.org/6dez06.htm >. Acesso em: 10 out. 
2012. p. 72. 
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conteúdo desse núcleo constituirá o limite para a atuação do Estado em prestação 

positiva e negativa.  

 

Neste debate, salienta-se que mesmo que se aceite a teoria do mínimo 

existencial no sentido de ampliação do núcleo essencial do direito de modo a não 

reduzir o conceito de mínimo existencial à sobrevivência, não seria preciso positivar 

os direitos sociais, bastando reconhecer o direito à vida. Atualmente, deve buscar a 

ideia da máxima efetividade, ou seja, devemos lutar não pelo padrão mínimo de 

existência, e sim o padrão máximo possível  dentro do que o Estado possa cumprir 

orientado pelos objetivos da República que, consequentemente, deve também ser 

respeitado pelo Poder Judiciário e seus agentes políticos. 

  

2.4.2.1 Aos pobres uma realidade: a justiça é mais barreira intransponível que 

uma porta aberta 

 

Revela uma realidade que desgracadamente se impõe: para os pobres a 

justiça é mais barreira intransponível que uma porta aberta:  

 

Para os pobres, a justiça é mais barreira intransponível que uma 
porta aberta. As manifestações de desalento e descrença quando 
uma ofensa ao direito é constatada muitas vezes mais numerosas 
que as palavras ou gestos de confiança, ou, ao menos, respeito, pelo 
aparelho judicial-policial. Além desses entraves propriamente 
processuais, contêm-se, no lado ideológico ou sociológico, com a 
inadequação ou desatualização em que se encontram muitos dos 
que são, oficialmente, guardiões da justiça e da paz social.113 

 

Ainda sobre o aparelho judicial aponta certas ideologias particulares que são 

verdadeiras afrontas à cidadania: 

 

A vida em sociedade se complicou ao extremo nestes últimos 
decênios, desafiando a hermenêutica, vistas as numerosas figuras 
novas introduzidas no conjunto das relações sociais. Certos 
preconceitos de muitos juízes - parra não falar de delegados de 
polícia - têm origem nessa incapacidade de captar a evolução social, 
levando-os a agir como se ainda estivéssemos vivendo antes da 
modernização do país ou, mesmo, antes da Segunda Guerra 
Mundial.Não é só isso. Certas comunidades desenvolvem ideologias 
particulares, reforçadas pelo espírito de clã que lhe parece 

                                                 
113 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 68. 
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indispensável á sobrevivência do grupo (é o caso da polícia), e são 
tais  ideologias  particulares que levam os participantes do grupo a 
adotar, manter e preservar uma maneira bem específica de ver o 
mundo, a sociedade civil, os demais. Tais ideologias são, 
freqüentemente, ensinadas nas escolas de formação, vividas na 
prática cotidiana, reforçadas pelo uso da força.  Substituindo a razão, 
a força funciona como um argumento respeitando pela ética de 
grupo. Esta, paradoxalmente, encontra seu fundamento numa ética 
de classe, estranha aos interesses fundamentais dos agentes como 
indivíduos completos. Por exemplo, a ideologia particular dos 
agentes da comunidade de segurança os impede, salvo casos 
extremamente esporádicos, de se manifestar como indivíduos 
completos.114 

 

Entende-se que a consecução dos objetivos da República devem ser 

irradiados por todos os poderes institucionais, vez que se reveste como um 

imperativo de ordem constitucional. 

 

2.4.3 Globalitarismo, consumismo e competitividade: realidade, desigualdade e 

emagrecimento moral 

 

O atual processo de globalização é uma forma de utilizar os recursos que o 

Homem conseguiu produzir, sobretudo neste último século, no qual as técnicas  e as 

ciências que poderiam construir um mundo de inclusão, acabam por privilegiar um 

grupo restrito de pessoas e ao invés de produzir melhores condições de vida a 

todos, acaba por se mostrar perverso, na medida em que promove cada vez mais 

desigualdade e miséria. 

 

As antigas práticas imperialistas mostram novamente suas garras ainda mais 

afiadas nesta fase superior do sistema vigente através da doutrina do 

neoliberalismo, na qual as privatizações em nome de um suposto melhoramento na 

gestão pública e no discurso do enfraquecimento do Estado, este é “colocado a 

venda”, implicando em um intolerável interferência do interesse privado no público, 

não raras vezes advindos dos conglomerados globais que conseguem suplantar a 

soberania dos Estados. 

    

         A racionalização do mercado busca majorar os lucros dos grandes grupos e 

                                                 
114 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 68-69. 
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conglomerados econômicos no processo de globalização que se amplia em 

dimensões e influencia no âmbito tecnológico, cultural, econômico, social e até 

mesmo político.  

 

         Ademais, a uniformização das culturas dos povos não é integralizadora e 

convergente a uma lógica de fraternidade, solidariedade e emancipação, mas ao 

contrário, pois segue uma lógica perversa de imposição da miséria e desigualdade. 

 
  

A lógica desta atual globalização é a lógica da desigualdade, na qual surge o 

globalitarismo115 que existe para reproduzir a globalização. 

 

Há, de fato outras formas de totalitarismo, na medida em que se exige um 

comportamento padrão, seguindo sempre um mesmo modelo, dentro de uma 

suposta integração mundial há  promoção de um pensamento único, onde o lucro é 

o deus, e no qual a liberdade é suprimida, maculando o exercício da cidadania e que 

sem duvida irá ser alterado, na medida em que aumenta-se  ebulição dos atores que 

cotidianamente vêem sua dignidade aviltada. 

 

Para Marcos Peixoto Mello Gonçalves esta cidadania pode ser resgatada na 

medida em que, pelo Direito, nasça “a consciência daquilo que é injusto, como 

reivindicação de justiça”.116 

 

  Nos regimes globalitários com a promoção de seu pensamento único a 

busca incessante de mercados internacionais segue a lógica da busca voraz por 

lucros cada vez maiores onde o homem, a cidadania e sua dignidade estão distante 

de serem elementos centrais desta ótica. 

 

Mostra-se esta forma de “totalitarismo muito forte e insidiosa, porque se 

baseia em noções que pareçam centrais à própria idéia da democracia - liberdade 

de opinião, de imprensa, tolerância -, utilizadas exatamente para suprimir a 

                                                 
115 Termo que significa a fusão de globalização com totalitarismo. 
116 GONÇALVES, Marcos Peixoto Mello.Levante a mão e fale alto – Ética, Cidadania e Direito. 1º 
ed. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p.64. 
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possibilidade de conhecimento do que é o mundo, e do que são os países e os 

lugares”. 117  

 

Sem dúvida que a globalização na atual forma afasta a democracia e é ela 

própria um sistema totalitário, ou melhor, globalitário e perverso, onde a ética sequer 

é alegoria, implicando no assassinato  da política, sobretudo  pela emancipação das 

empresas globais em face do Estado e a imposição de sua política em substituição a 

do Estado. Para Milton Santos, no mundo globalizado, “a competitividade, o 

consumo, a confusão de espíritos constituem baluartes do presente estado das 

coisas.”118 

 

E esta “competitividade comanda nossas formas de ação. O consumo 

comanda nossas formas de inação”.119 Concluindo que a “confusão de espírito 

impede o nosso entendimento do mundo, do país, do lugar, da sociedade e de cada 

um de nós mesmos.”120 

 

Preciso é Milton Santos ao dizer que a concorrência nos dias atuais não é a 

mais velha concorrência, principalmente porque surge eliminando toda a forma de 

compaixão, nesse sentido a  competitividade tem a guerra como norma.121  

 

Observa que “atualmente as empresas hegemônicas produzem o consumidor 

antes mesmo de produzir os produtos [...] daí o império da informação e da 

publicidade.122 Neste contexto “o consumismo e competitividade levam ao 

emagrecimento moral e intelectual da pessoa, a redução da personalidade e da 

                                                 
117 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.45. 
118SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.46. 
119 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.46. 
120 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.46. 
121 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.46. 
122 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.48. 
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visão do mundo, convidando também a esquecer a oposição fundamental entre a 

figura do consumidor e a figura do cidadão.123 

 

2.4.4 Tiranias sedimentadoras  

 

A globalização possui estruturas sedimentadoras sustentadas pela ideologia, 

mas não apenas a tirania do dinheiro são também os sustentáculos da desajustada 

realidade de que apenas uns poucos privilegiados tenham acesso e possam usufruir 

do progresso técnico. 

  

Em relação ao papel unificador das técnicas e da informação Milton Santos 

aponta um traço histórico de dominação presente: 

 

Passamos de um uso imperialista, que era, também um uso desigual 
e combinado, segundo os continentes e os lugares, a uma presença 
obrigatória em todos os países dos sistemas técnicos hegemônicos, 
graças ao papel unificador das técnicas de informação.124 
 

Os utilitarismos emergem-se como regras de vida, no qual a solidariedade é 

suprimidas pela individualidade egoísta, assim, “na esfera da sociabilidade, 

levantam-se utilitarismos como regra de vida mediante a exacerbação do consumo, 

dos narcisismos, do imediatismo, do egoísmo, do abandono da solidariedade, com a 

implantação galopante de uma ética pragmática individualista.125 

 

Milton Santos fala de uma unificação absoluta alicerçada na tirania do 

dinheiro e da informação produzindo em toda parte situações que acabará impondo 

o domínio sobre a política e se torna subordinado ao mercado: 

 

Agora se pode, de alguma forma, falar numa vontade de unificação 
absoluta alicerçada na tirania do dinheiro e da informação produzindo 
em toda parte situações nas quais tudo, isto é, coisas, homens, 
idéias, comportamentos, relações, lugares, é atingido [...]Com a 
globalização, as técnicas se tornam mais eficazes, sua presença se 

                                                 
123 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.49. 
124 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.52. 
125 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.54. 
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confunde com o ecúmeno, seu encadeamento praticamente 
espontâneo se reforça e, ao mesmo tempo, o seu uso escapa, sob 
muitos aspectos, ao domínio da política e se torna subordinado ao 
mercado.126      

 

A tirania do dinheiro e da informação são elementos deste processo de 

globalização perversa, afinal informação que é veiculada está sendo conduzida de 

forma manejada. 

 

A imprensa midiática é parte integrante dos grandes grupos e conglomerados 

de negócios, criando muitos mitos e símbolos, estes a base da globalização.  

 

A lei do mundo é a lei das regras de mercado, da emancipação das empresas 

que se tornaram poderosos grupos econômicos e que acabam por controlar os 

demais ramos da economia, a comunicação, a informação, inclusive sedimentando 

esta globalização como benéfica e como único caminho através da ideologia 

reiteradamente difundida.   

 

2.4.5 A permanência da idéia do caminho único e uma outra possibilidade 

 

Esta idéia de caminho único, de pensamento único tenta destruir a esperança 

inata do Homem em crer na mudança, crer na transformação, enfim, acaba tentando 

impor-lhe a morte da esperança, na medida em que induz o individuo ao 

consumismo, tornando-o não-cidadão.  

 

O processo de globalização atual é uma configuração, uma única forma de 

utilizarmos recursos que a humanidade conseguiu produzir, mas utilizá-los de 

maneira que se evidencia extremante perversa, afinal a indagação é a quem alcança 

as benesses da globalização? 

 

Da possibilidade da ciência a serviço do homem são mitigados, ocultados e 

afastados para que através desta globalização que vivenciamos alcance um número 

                                                 
126 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.51-53. 
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extremamente limitado, não só de pessoas, mas também um número limitado de 

empresas127, e a um número limitado de instituições.  

 

Enxergar a globalização atual tal como se apresenta como único caminho é 

um entendimento anti-histórico, afinal quantas possibilidades há para o uso das 

coisas que foram criadas ao longo dos tempos? 

 

Em verdade, a globalização se impõe no sistema através do aparato 

ideológico que se consubstancia “no caminho único” à conduzir a todos através  pelo 

ideário da humanidade da comunhão universal, todavia, o que é feita exatamente 

para alcançar, reduz a possibilidade dessa comunhão. 

 

Uma outra globalização é possível. 

  

2.4.6 Na “aldeia global”: reflexões sobre o território e os Estados nacionais, a 

cidadania o “falecimento” da política 

 

Octavio Ianni128 afirma que, em época de globalização, o mundo passou a ser 

conhecido como “aldeia global”129, “fábrica global”, “terrapátria”, “nave espacial”, 

“nova Babel” e outras expressões. Existem metáforas e expressões descritivas e 

interpretativas que surgem na bibliografia sobre globalização: “economia-mundo”, 

“sistema-mundo”, “shopping center global”, “Disneylândia global”, “nova visão 

internacional do trabalho”, “moeda global”, “cidade global”, “mundo sem fronteiras”, 

“planeta Terra” e outras mais. São metáforas que aparecem nos textos científicos, 

filosóficos e artísticos. 

 

Com a morte da política do Estado, surge a política de mercado, na qual “a 

competitividade, sugerida pela produção e pelo consumo, é a fonte de novos 

                                                 
127 Não nos referimos aos conglomerados e as empresas globais, pois as empresas nacionais ofrem 
os efeitos de uma globalização devastadora que se instala no território e o desestrutura ante a 
fragilidade das políticas estatais. 
128 IANNI, Octavio. Teorias da globalização.  11º. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 
15. 
129 Esta expressão foi criada pelo teórico de comunicação canadense Marshall Mcluhan. 
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totalitarismos, mais facilmente aceitos graças a confusão de espíritos que se 

instala.130 

 

Esta “Informação é oferecida a população como motor da vida social [...] o 

que é transmitido a maioria da humanidade é, de fato, uma informação manipulada 

que, em lugar de esclarecer, confunde”.131 

 

O capital aproveita das vantagens que a diversidade do espaço mundial pode 

ofertar, assim, um mesmo produto  final pode ter partes feitas em diversas partes do 

mundo,  

 

No mundo atual o discurso antecede obrigatoriamente uma parte substancial 

das ações humanas132, no qual a publicidade se tornou um elemento que se 

antecipa a produção, assim, “há uma relação carnal entre o mundo da produção da 

notícia e o mundo da produção das coisas e normas.133  

 

2.4.6.1 O tempo e o espaço na produção  da globalização 

 

 

Celso Campilongo ressalta que a globalização, apesar de aparentemente 

despolitizada, tem caráter transformador, pois transforma os Estados, os partidos, os 

parlamentos, as oposições e as eleições em conquistas destituídas de eficácia na 

sociedade mundial, em verdade somente desloca a política para novos espaços, por 

isso  nada tem de despolitizada.134
 

 

Em relação aos efeitos da globalização no espaço, José Eduardo Faria, 

salienta a não uniformidade na distribuição das benesses deste sistema: 

 

                                                 
130 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 37. 
131 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 50. 
132 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 39. 
133 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 40. 
134 CAMPILONGO, Celso. Teoria do Direito e Globalização Econômica. In O Direito na 
Sociedade Complexa. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 151-152 
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Em vez de uma distribuição simétrica, harmônica e eqüitativa de 
competências, tarefas, responsabilidades, papéis, funções e 
condições de geração de conhecimento, emprego, de lucratividade e 
de acumulação, a “economia-mundo” destaca-se, nesta perspectiva 
analítica, pelas profundas desigualdades e distorções nos 
intercâmbios comerciais, nos fluxos de pagamentos, nos fluxos 
tecnológicos, nos fluxos de informações, nas relações entre as 
economias nacionais e os blocos regionais, nas interações entre os 
países   “centrais”,   os   países   “semiperiféricos”   e   os   países 
“periféricos”. (...) em toda sua complexidade não apenas econômica, 
mas também social, política e mesmo cultural, a “economia-mundo” 
acaba estigmatizada por profundas contradições, por conflitos 
permanentes e por tensões contínuas.135

 

 
 

Por sua vez, Milton Santos inicia a questão da temática do espaço e do tempo 

na produção da globalização com o pensamento único, observando que tudo é tido 

como homogeneizado pelo mercado global regulador: 

 

Um outro mito é o do espaço e do tempo contraídos, graças, outra 
vez, aos prodígios da velocidade. Só que a velocidade apenas está 
ao alcance de um número limitado de pessoas, de tal forma que, 
segundo as possibilidades de cada um, as distâncias têm 
significações e efeitos diversos e o uso do mesmo relógio não 
permite igual economia do tempo. Aldeia global tanto quanto espaço-
tempo contraído permitiriam imaginar a realização do sonho de um 
mundo só, já que, pelas mãos do mercado global, coisas, relações, 
dinheiros, gostos largamente se difundem por sobre continentes, 
raças, línguas, religiões, como se as particularidades tecidas ao 
longo de séculos houvessem sido todas esgarçadas. Tudo seria 
conduzido e, ao mesmo tempo, homogeneizado pelo mercado global 
regulador. Será, todavia, esse mercado regulador? Será ele global? 
O fato é que apenas três praças, Nova Iorque, Londres e Tóquio, 
concentram mais de metade de todas as transações e ações; as 
empresas transnacionais são responsáveis pela maior parte do 
comércio dito mundial; os 47 países menos avançados representam 
juntos apenas 0,3% do comércio mundial, em lugar dos 2,3% em 
1960 (Y. Berthelot, “Globalisation et régionalisation: une mise en 
perspective”, in L'integration régionale dans le monde, GEMDEV, 
1994), enquanto 40% do comércio dos Estados Unidos ocorrem no 
interior das empresas (N. Chomsky, Folha de São Paulo, 25 de abril 
de 1993). 136 

 

 Para Liszt Vieira137 ao examinar o espaço destaca que a 

internacionalização da economia mundial significa compreender que há crescimento 

                                                 
135 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Melhoramentos, 1999. p. 
94. 
136 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 19º 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 41-42. 
137 VIEIRA, Liszt. Cidadania e Globalização. 8ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2005. pp. 76-77 
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do comércio e do investimento internacional mais célere que o da produção conjunta 

dos países, assim, ampliando as bases   internacionais   do   capitalismo - 

incorporação   de   mais   áreas   e   nações - e   unindo gradualmente o conjunto do 

mundo num circuito único de reprodução das condições humanas de existência.  

 

Desta feita, em razão do desenvolvimento  tecnológico, houve  uma  

superação, uma  ruptura na limitação  espaço-tempo,  conjugado  a  um  fenômeno  

complexo  e  intenso  de interações transnacionais, em que a empresa privada 

gradualmente vem substituindo o Estado como ator principal.  Houve, desta forma, 

uma reestruturação do mercado do mundo do trabalho.138 

 

2.4.6.2 Desterritorialização da humanidade e sua implicações 

 

Milton Santos ressalta o mito da destrerritoririzacao da humanidade, 

desconstruindo-o e assentando que o exercício da cidadania da noção de 

moralidade internacional ainda é um fato um fato que depende da presença e da 

ação dos Estados nacionais, que deve ser soberano, sem o qual não  conduz este 

processo. A efetiva cidadania universal que deveria ser produto da lobalização 

parece distante do discurso ideologizado: 

 
Fala-se, também, de uma humanidade desterritorializada, uma de 
suas características sendo o desfalecimento das fronteiras como 
imperativo da globalização, e a essa idéia dever-se-ia uma outra: a 
da existência, já agora, de uma cidadania universal. De fato, as 
fronteiras mudaram de significação, mas nunca estiveram tão vivas, 
na medida em que o próprio exercício das atividades globalizadas 
não prescinde de uma ação governamental capaz de torná-las 
efetivas dentro do território. A humanidade desterritorializada é 
apenas um mito. Por outro lado, o exercício da cidadania, mesmo se 
avança a noção de moralidade internacional, é, ainda, um fato que 
depende da presença e da ação dos Estados nacionais139. 
 

 

É preciso destacar que sem essas fábulas e mitos, a globalização tal 

como se apresenta não existiria, tendo como elementos a violência da informação e 

do dinheiro: 

                                                 
138 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Melhoramentos, 1999. p. 
62. 
139 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 42. 
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Em mundo como fábula é alimentado por outros ingredientes, entre 
os quais a politização das estatísticas, a começar pela forma pela 
qual é feita a comparação da riqueza entre as nações. No fundo, nas 
condições atuais, o chamado Produto Nacional Bruto é apenas um 
nome fantasia do que poderíamos chamar de produto global, já que 
as quantidades que entram nessa contabilidade são aquelas que se 
referem às operações que caracterizam a própria globalização.[...] 
Sem essas fábulas e mitos, este período histórico não existiria como 
é: Também não seria possível a violência do dinheiro. Este só se 
torna violento e tirânico porque é servido pela violência da 
informação. Esta se prevalece do fato de que, no fim do século XX, a 
linguagem ganha autonomia, constituindo sua própria lei. Isso facilita 
a entronização de um subsistema ideológico, sem o qual a 
globalização, em sua forma atual, não se explicaria.140 
 

 

Via de regra, não há país, ou melhor, Estado sem o componente territorial 

espaço no qual o Estado exerce a potestas, daí a necessidade de uma soberania 

hígida, sem a qual o Estado se enfraquece ante a uma soberania enviesada. 

 

Em verdade a nação existe para tudo que está relacionado ao território não 

por outra razão é componente constitutivo do Estado, sendo certo que o território 

está ligado (ou interligado) a maior parte das empresas, população e das 

instituições, contudo, em relação as grandes empresas, observa-se que não.141 

 

E qual a razão? Isso por que na medida em que trabalham com pontos 

particulares, que são as alavancas da realização da sua riqueza, pontos escolhidos 

por elas antes e pegam os Estados para aparelhar. 

 

E para se comprovar a tese, observar-se-á a realidade, inclusive no Brasil, 

que está cada dia mais investindo para melhorar a situação de tal ou qual região, de 

tal ou qual cidade para que tal ou qual grande empresa possa se instalar. Os países 

periféricos, as cidades e as regiões “brigam” por tal “dádiva”, um verdadeiro fruto 

envenenado. 

 

Razão maior de se preservar o Estado nacional na construção de um outro 

caminho possível de resgate da cidadania e da dignidade humana. 
                                                 
140 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 42-43. (g.n) 
141As empresas globais ao contrário da maioria das empresas, das instituições e da população não 
necessitam do território tal como estes.  
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Os interesses dos grandes grupos globais não tem nada a ver com cidadania, 

ou integração humana, é a busca sempre do lucro com uma capa ideológica nova e 

brilhante. 

 

Neste sistema atual de globalização, as “regiões e cidades são chamadas a 

competir e diante de tais regras atuais de produção e dos imperativos atuais de 

consumo, a competitividade se torna também uma regra de convivência entre as 

pessoas”.142 

 

Estamos em uma era de medos, pois, “jamais houve na história um período 

em que o medo fosse tão generalizado e alcançasse todas as áreas da nossa vida: 

medo do desemprego, medo da fome, medo da violência, medo do outro.143 São 

produtos da globalização atual do modo como é implantada nos territórios. 

 

2.5 Centros frouxos, emancipação das empresas e morte da política 

 

Destacamos diversas vezes o fenômeno da emancipação das empresas e em 

face do Estado, que acabou por substituída a política dos Estados à política das 

empresas globais, na qual “a cidadania plena é o dique contra o capital pleno.”144  

 

O individualismo egoísta e que escraviza reduz o homem a uma triste 

condição, desumanizando-o, afinal, “a globalização mata a noção de solidariedade, 

desenvolve no homem a condição primitiva de cada um por si, como se voltássemos 

a ser animais da selva, reduz as noções de moralidade pública e particular a um 

quase nada.145 

 

Com as empresas globais e a morte da política, esta “agora é feita pelo 

mercado. Só que esse mercado global não existe como ator, mas como ideologia, 

                                                 
142 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 57. 
143 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.58. 
144 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 64. 
145 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.65 
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um símbolo. Os atores são as empresa globais, que não tem preocupações éticas, 

nem finalisticas”.146  

 

Este espírito anti solidário caba se encerrando em uma visão onde tudo é 

competição e vale a lei do mais forte, do esperto, enfim, há um esvaziamento do 

indivíduo enquanto cidadão, na medida em que se relativizam valores éticos e 

morais em nome do mercado e de seus alicerces. 

 

Em verdade a competitividade parece não ter limites morais e o que vemos 

não é uma produção de informação, mas de ruídos, afinal, os fatos existem e as 

notícias são interpretações destes fatos. 

 

O que acorre é que as grande agências de comunicações e de noticias são 

grandes conglomerados empresariais, assim, estes fatos que serão notícia serão 

expostos e veiculados de acordo com interesses já pré-determinados, vê-se neste 

ponto o peso da dominação dos poderosos conglomerados globais de comunicação 

que detém o monopólio da informação na produção ideológica. 

 

            Milton Santos ressalta que a globalização impõe-se uma nova noção de 

riqueza, de prosperidade que se fundam no dinheiro em estágio puro e que todos 

são convidados a se adaptar: 

 

Com a globalização impõe-se uma nova noção de riqueza, de 
prosperidade e de equilíbrio macroeconômico, conceitos fundados no 
dinheiro em estado puro e aos quais todas as economias nacionais 
são chamadas a se adaptar. A noção e a realidade da dívida 
internacional também derivam dessa mesma ideologia. O consumo, 
tornado um denominador comum para todos os indivíduos, atribui um 
papel central ao dinheiro nas suas diferentes manifestações; juntos, 
o dinheiro e o consumo aparecem como reguladores da vida 
individual. O novo dinheiro torna-se onipresente. Fundado numa 
ideologia, esse dinheiro sem medida se torna a medida geral, 
reforçando a vocação para considerar a acumulação como uma meta 
em si mesma. Na realidade, o resultado dessa busca tanto pode 
levar à acumulação (para alguns) como o endividamento (para a 
maioria). Nessas condições, firma-se um círculo vicioso dentro do 
qual o medo e o desamparo se criam mutuamente e a busca 

                                                 
146 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.67. 
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desenfreada do dinheiro tanto é uma causa como uma conseqüência 
do desamparo e do medo. O resultado objetivo é a necessidade, real 
ou imaginada, de buscar mais dinheiro, e, como este, em seu estado 
puro, é indispensável à existência das pessoas, das empresas e das 
nações, as formas pelas quais ele é obtido, sejam quais forem, já se 
encontram antecipadamente justificadas.147 

 

2.5.1 Competitividade e solidariedade 

 

Em estado puro a competitividade, tantas vezes destacadas em sua oposição 

a solidariedade, conduz a uma idéia de competição em todos os planos criando-se 

novos “valores” em todos os planos uma nova “ética” pervasiva e operacional face 

aos mecanismos da globalização, inclusive diferenciando competitividade de 

concorrência em um mundo onde todos são chamados a competir, a competitividade 

se torna também uma regra da convivência entre as pessoas: 

 

A necessidade de capitalização conduz a adotar como regra a 
necessidade de competir em todos os planos. Diz-se que as nações 
necessitam competir entre elas –o que, todavia, é duvidoso- e as 
empresas certamente competem por um quinhão sempre maior no 
mercado. Mas a estabilidade de uma empresa pode depender de 
uma pequena ação desse mercado. A sobrevivência está sempre por 
um fio. Num mundo globalizado, regiões e cidades são chamadas a 
competir e, diante das regras atuais da produção e dos imperativos 
atuais do consumo, a competitividade se torna também uma regra da 
convivência entre as pessoas. A necessidade de competir é, aliás, 
legitimada por uma ideologia largamente aceita e difundida, na 
medida em que a desobediência às suas regras implica perder 
posições e, até mesmo, desaparecer do cenário econômico. Criam-
se, deste modo, novos “valores” em todos os planos, uma nova 
“ética” pervasiva e operacional face aos mecanismos da 
globalização. Concorrer e competir não são a mesma coisa. A 
concorrência pode até ser saudável sempre que a batalha entre 
agentes, para melhor empreender uma tarefa e obter melhores 
resultados finais, exige o respeito a certas regras de convivência 
preestabelecidas ou não. Já a competitividade se funda na invenção 
de novas armas de luta, num exercício em que a única regra é a 
conquista da melhor posição. A competitividade é uma espécie de 
guerra em que tudo vale e, desse modo, sua prática provoca um 
afrouxamento dos valores morais e um convite ao exercício da 
violência.148 

 

                                                 
147 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 56.  
148 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 57. 



93 

 

Assim, conclui Milton Santos que o poder é o imperativo em estado puro 

acaba se tornando uma necessidade, ainda, que a economia jamais deve levar ao 

desamparo, sua razão seria o desprezo ao princípio de solidariedade: 

 

Para exercer a competitividade em estado puro e obter o dinheiro em 
estado puro, o poder (a potência) deve ser também exercido em 
estado puro. O uso da força acaba se tornando uma necessidade. 
Não há outro telos, outra finalidade que o próprio uso da força, já que 
ela é indispensável para competir e fazer mais dinheiro; isso vem 
acompanhado pela desnecessidade de responsabilidade perante o 
outro, a coletividade próxima e a humanidade em geral. [...] a idéia 
de que o desemprego é o resultado de um jogo simplório entre 
formas técnicas e decisões microeconômicas das empresas é uma 
simplificação, originada dessa confusão, como se a nação não 
devesse solidariedade a cada um dos seus membros. O abandono 
da idéia de solidariedade está por trás desse entendimento da 
economia e conduz ao desamparo em que vivemos hoje. Jamais 
houve na história um período em que o medo fosse tão generalizado 
e alcançasse todas as áreas da nossa vida: medo do desemprego, 
medo da fome, medo da violência, medo do outro. Tal medo se 
espalha e se aprofunda a partir de uma violência difusa, mas 
estrutural, típica do nosso tempo, cujo entendimento é indispensável 
para compreender, de maneira mais adequada, questões como a 
dívida social e a violência funcional, hoje tão presentes no cotidiano 
de todos.149 

             

Característica da globalização é exatamente essa instantaneidade da 

concepção do que está ocorrendo. Ao mesmo tempo em que é possível haver um 

centro frouxo que realiza esse comando ao seu proveito e desorganiza tudo o mais.  

 

Esta força desorganizadora parece não ter encontrado paralelo no curso da 

história. O desmantelo e desordem que esta globalização perversa está fazendo não 

se viu em nenhum tempo. 

 

O poder público é arrasado pela imoralidade e o poder das empresas globais 

que suplantaram a soberania dos Estados: 

 
Todavia, mediante o discurso oficial, tais empresas são apresentadas 
como salvadoras dos lugares e são apontadas como credoras de 
reconhecimento pelos seus aportes de emprego e modernidade. Daí 
a crença de sua indispensabilidade, fator da presente guerra entre 
lugares e, em muitos casos, de sua atitude de chantagem frente ao 
poder público, ameaçando ir embora quando não atendidas em seus 

                                                 
149 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 58. 
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reclamos. Assim, o poder público passa a ser subordinado, 
compelido, arrastado.150  
 

Uma política frágil essencialmente débil é convertida na política estatal, que 

nada mais é que a política das empresas globais resultante da morte da primeira, e 

que conduz a fragmentação da desordem sistêmica e o agravamento da pobreza: 

 
À medida que se impõe esse nexo das grandes empresas, instala-se 
a semente da ingovernabilidade, já fortemente implantada no Brasil, 
ainda que sua dimensão não tenha sido adequadamente avaliada. À 
medida que os institutos encarregados de cuidar do interesse geral 
são enfraquecidos, com o abandono da noção e da prática da 
solidariedade, estamos, pelo menos a médio prazo, produzindo as 
precondições da fragmentação da desordem, claramente visíveis no 
país, por meio do comportamento dos territórios, isto é, da crise 
praticamente geral dos estados e dos municípios.151 

 

Na perspectiva que se comunga em Milton Santos as grandes empresas são 

um centro frouxo do mundo e que, escapando ao controle dos Estados e se 

distanciando de uma relação mais obrigatória dos territórios, acaba por permitir uma 

ação sem responsabilidade.  

 

Essas grandes empresas não têm responsabilidade social e, sobretudo, 

moral. Por isso, desorganizam os territórios tanto social como moralmente. Esta 

desordem evidencia-se a partir desta realidade de desorganização. A problemática 

ética, moral e uma desordem generalizada e sistêmica temperam a realidade que 

urge ser transformada. 

 

Na medida que avançam este quadro de desorganização pelo qual as 

empresas globais orbitam e controlam, através de centros frouxos, o mundo  se 

degrada e seus condutores principais abandonaram a idéia de finalidade, de 

moralidade, de solidariedade, e o enfraquecimento da soberania e das instituições é 

o fermento para a atuação livre de perversas promovidas contra o pleno exercício da 

cidadania. 

 

                                                 
150SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 68.  
151SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 68. 
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Concluindo que estas grandes empresas não tem responsabilidade social, 

não tem responsabilidade moral, sobretudo, e é por isso que desorganizam os 

territórios tanto socialmente quanto moralmente. 

 

A desorganização dos sistemas anteriores gerando as novas formas de (des) 

organização: a morte da política anunciada e sepultada. 

 

2.6 Esperança de um outro caminho possível: uma outra globalização, um 

outro direito e uma outra política 

 

            Plauto Fáraco de Azevedo152 aponta o traço do que chama de 

“ideologia da fadiga” que se traduziria pela máxima do “não há o que fazer”. Sendo 

este um dos mecanismos ideológicos propagados na globalização do caminho 

único. Tem-se, nesta ideia, que apenas se conformar com mais pobreza, mais 

miséria e mais crises. E no governo das multinacionais há um reiterado e evidente 

desprezo pelo direito, na medida em que as mais significativas conquistas da 

humanidade vão sendo engolidas pelas políticas neoliberais da globalização nos 

Estados que tiveram sua soberania enviesada. 

 

Há, pois, um caminho possível para a construção da cidadania e para a 

transformação desta realidade cruel que se manifesta cotidianamente para a maioria 

das pessoas. Há, esperança em um outro mundo possível. 

 

 Esta idéia de que a globalização perversa é o único caminho só se sustenta 

pelas manobras ideológicas que são renovadas na produção, disseminação, 

reprodução e manutenção da globalização atual. 

 

O mesmo sistema ideológico que justifica o processo de 
globalização, ajudando a considerá-lo o único caminho histórico, 
acaba, também, por impor uma certa visão da crise e aceitação dos 
remédios sugeridos. Em virtude disso, todos os países, lugares e 
pessoas passam a se comportar, isto é, a organizar sua ação, como 
se tal “crise” fosse a mesma para todos e como se a receita para 
afastá-la devesse ser geralmente a mesma. Na verdade, porém, a 
única crise que os responsáveis desejam afastar é a crise financeira 

                                                 
152 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização. 2º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 
65-68. 
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e não qualquer outra. Aí está, na verdade, uma causa para mais 
aprofundamento da crise real – econômica, social, política, moral – 
que caracteriza o nosso tempo.153 

 

Esta globalização tal como se apresenta, distribui mais pobreza para os 

pobres e concentra de mais riqueza para os ricos. 

 

Com o surgimento das transnacionais aparece o fenômeno da emancipação 

das empresas em face do Estado que acabará por promover um aniquilamento da 

política do Estado pela política das empresas globais. 

 

Valorizar o homem, seu trabalho e resgatar a cidadania são elementos que 

não podem prescindir quando se vislumbra uma outra globalização, esta não 

perversa, mas essencialmente solidária rumando à consciência universal.  

 

Exaltam-se os arautos da globalização a suposta “ausência de fronteiras da 

globalização”, mas se referem apenas a livre circulação das mercadorias, dinheiro e 

serviço, pois, o livre tráfego dos indivíduos é bastante restrito com as severas leis 

imigratórias. 

 

Examinando a realidade e no debruçar-se em reflexão, consta-se que o 

homem deixou de ser o centro do mundo: o centro do mundo hoje é o dinheiro, mas 

o dinheiro no estado puro. O dinheiro em estado puro só é o centro do mundo por 

causa dessa geopolítica que se instalou proposta pelos economistas desta 

globalização perversa que ai se impõe, também, em grande medida, imposta pela 

mídia. 

 

A globalização perversa não é irreversível, tampouco o é este quadro de 

enfraquecimento da soberania do Estado no tempo-espaço, de sorte que há fissuras 

no sistema que podem significar sua transformação, afinal, “o momento atual da 

historia do mundo parece indicar a emergência de numerosas variáveis ascendentes 

cuja existência é sistêmica.154  

                                                 
153 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 36. 
154 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.119. 
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Destaca Milton Santos uma reflexão na qual o Direito é colocado em 

evidência, fazendo-o concluir que “uma boa parcela da humanidade, por 

desinteresse ou por incapacidade, não mais capaz de obedecer a leis, normas, 

regras, mandamentos, costumes derivados dessa racionalidade hegemônica. Daí a 

proliferação de ilegais, irregulares e informais“.155 

 

A História nos ensina que “os impérios evoluíam com velocidades diferentes 

de forma autônoma, mas a globalização busca unificar as velocidades de forma 

totalizante. [...] o mercado externo, com suas exigências de competitividade, obriga a 

aumentar a velocidade.156  

 

Ainda sobre a questão temporal, Santos traz inteligente observação na 

dinâmica cotidiana em uma lógica que não é propriamente humana, mas artificial: 

 

[...] a natureza das atividades just-in-time157, que trabalham com um 
relógio universal movido pela mais-valia universal e a realidade das 
atividades que, juntas, constituem a vida cotidiana. [...] O mundo do 
tempo-real, do just-in-time é aquele subsistema da realidade total 
que busca sua lógica nessa mencionada racionalidade única, cuja 
criação, é todavia limitada, atributo de um pequeno número de 
agentes. O mundo do cotidiano é também o da produção ilimitada de 
outras racionalidades, que são, alias, tão diversas quanto as áreas 
consideradas, já que abrigam todas as modalidades de existência158. 
 

A questão da técnica sempre envolveu a reflexão do Milton Santos, afinal, 

“hoje, tanto os objetos quanto as ações derivam da técnica. As técnicas estão, pois 

em toda a parte: na produção, na circulação, no território, na política, na cultura. [...] 

no corpo e no espírito do homem”.159  

 

A situação contemporânea revela, entre outras coisas, três tendências: uma 

produção acelerada e artificial de necessidades, uma incorporação limitada de 

                                                 
155 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.120 
156 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.123. 
157 Just in time é um sistema de administração da produção que determina que nada deve ser 
produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. 
158 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.126-127 
159 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.128. 
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modos de vida ditos racionais e uma produção ilimitada de carência e escassez160, 

sem se olvidar que “o reino da necessidade existe para todos”.161 

 

Assevera Milton Santos que “miseráveis são os que se confessam derrotados. 

Mas os pobres não se entregam. Eles descobrem cada dia formas inéditas de 

trabalho e luta”162.  

 

Acrescentando que “a política dos pobres é baseada no cotidiano vivido por 

todos, pobres e não pobres, e é alimentada pela simples necessidade de continuar 

existindo”.163  

 

Para Celso Furtado164 verdadeiramente a globalização aprofundou o 

enfraquecimento do Estado-Nação que foi instrumento principal para a criação do 

mundo moderno. Em seu lugar, surgem as empresas, nelas está concentrado o 

poder que culmina diminuição no poder tradicional dos Estados nacionais, um 

verdadeiro enviesamento da soberania. 

 

2.6.1 Transição em marcha 

 

A transição em marcha é termo cunhado por Milton Santos que revela que a 

ebulição latente dos atores “vindo de baixo” no processo de transformação da 

globalização.165 

 

Esclarece que “para entender o processo que conduziu a globalização atual, é 

necessário levar em conta dois elementos fundamentais: o estado das técnicas e o 

estado da política166” e acrescenta: 

                                                 
160 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.129. 
161 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.128. 
162 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.132. 
163 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.133. 
164 FURTADO, Celso. O longo amanhecer: reflexões sobre a formação do Brasil. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1999. p. 86-89. 
165SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010, passim 
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A história fornece o quadro material e a política molda as condições 
que permitem a ação. Na prática social, sistemas técnicos e sistemas 
de ação se confundem e é por meio das combinações então 
possíveis e da escolha de momentos e lugares de seu uso que a 
história e a geografia se fazem e refazem continuamente.167  

 

Importa destacar que “uma das conseqüências de tal evolução é a nova 

significação da cultura popular, capaz de rivalizar com a cultura de massas”.168 

Inclusive, “o mercado vai impondo, com maior ou menor força, aqui e ali, elementos 

mais ou menos maciços da cultura de massas, indispensável, como ela é, ao reino 

do mercado, e a expansão paralela de formas de globalização econômica, 

financeira, técnica e cultural”.169 

 

 Nesta toada, observa-se que a “ racionalidade é mantida a custa de normas 

férreas, exclusivas, implacáveis, radicais. Sem obediência cega não há eficácia”.170  

 

Emerge-se uma centralidade da periferia, na qual “a combinação hegemônica 

de que resultam as formas econômicas modernas atinge diferentemente os diversos 

países, as diversas culturas, as diferentes áreas dentro de um mesmo país”171, 

acabando por marcar os efeitos da globalização econômica: 

 

A diversidade sociogeográfica atual exemplifica. Sua realidade revela 
um movimento globalizador seletivo, com a maior parte da população 
do planeta sendo menos diretamente atingida – em certos casos 
pouco atingida – pela globalização econômica vigente. Na Ásia, na 
África e mesmo na América Latina, a vida local se manifesta ao 
mesmo tempo como uma resposta e uma reação a essa 
globalização. Não podendo essas populações majoritárias consumir 
o Ocidente globalizado em suas formas puras (financeira, 
econômica, cultural), as respectivas áreas acabam por ser os lugares 
onde a globalização é relativizada ou recusada.172 

                                                                                                                                                         
166 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.142 
167 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.142 
168 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º Ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.143. 
169 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.143 
170 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. . Rio de Janeiro: Record, 2010.p.146 
171 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.153. 
172 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 153. 
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Milton Santos traz Importante distinção entre nação ativa e passiva, sendo a 

primeira:  

 

Ao fazer valer tais postulados, a nação ativa seria a daqueles que aceitam, 
pregam e conduzem uma modernização que dá preeminência aos ajustes 
que interessam ao dinheiro, enquanto a nação passiva seria formada por 
tudo mais [...] a chamada nação ativa, isto é, aquela que comparece 
eficazmente na contabilidade nacional e na contabilidade internacional, tem 
seu modelo conduzido pelas burguesias internacionais e pelas burguesias 
nacionais associadas.173 

 

E a segunda: 

 

A nação passiva é estatisticamente lenta, colada as rugosidades do 
seu meio geográfico, localmente enraizada e orgânica. Essa nação 
passiva, mora ali onde vive e evolui, enquanto a outra apenas circula, 
utilizando os lugares como apenas mais um recurso a seu serviço, 
mas também sem compromisso.174 
 

Um raio de esperança nos envolve o coração quando se enxerga que o 

processo atual de globalização não é irreversível, tampouco é verdadeiro o 

pensamento único, mas o que vislumbra é um mundo repleto de possibilidades em 

todos os sentidos: 

 

É muito difundida a idéia segundo a qual o processo e a forma atuais 
da globalização são irreversíveis. O mundo definido pela literatura 
oficial do pensamento único, é somente o conjunto de formas 
particulares de realização de apenas certo número dessas 
possibilidades. No entanto, um mundo verdadeiro se definirá a partir 
da lista completa de possibilidades presentes em certa data e que 
não incluem não só o que existe sobre face da Terra, como também 
o que ainda não existem, mas é empiricamente factível.175 

 

O Direito corrompido serve como instrumento de sustentação desta 

globalização perversa e não é raro que as regras estabelecidas pelas empresas 

afetem mais do que as regras criadas pelo próprio Estado: 

 

                                                 
173 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 156. 
174 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.157 
175 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.160. 
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Assistimos, assim, o império das normas, mas também ao conflito 
entre elas, incluindo o papel cada vez mais dominante das normas 
privadas na produção da esfera pública. Não é raro que as regras 
estabelecidas pelas empresas afetem mais do que as regras criadas 
pelo Estado. Tudo isso atinge e desnorteia os indivíduos, produzindo 
uma atmosfera de insegurança e até mesmo medo.176 

 

Milton destaca a esperança na reconstrução do mundo, na verdadeira 

integração que se consubstancia através da ideia da Consciência Universal. 

Assinala que: 

 

A descoberta individual é, já, um considerável passo a frente,, ainda 
que possa parecer ao seu portador um caminho penoso, à medida 
das resistências circundantes a esse novo modo de pensar. O passo 
seguinte é a obtenção de uma visão sistêmica, isto é, a possibilidade 
de enxergar as situações e as causas atuantes como conjuntos e 
localizá-los como um todo, mostrando sua interdependência.177  

 

Sobre nossa época de mundo globalizado, encontramos algumas respostas 

quando se põe a refletir a temática das técnicas e as ações na globalização: 

  

A era da globalização mais do que qualquer outra antes dela, é 
exigente de uma interpretação sistêmica cuidadosa, de modo a 
permitir que cada coisa, natural ou artificial, seja redefinida em 
relação ao todo planetário. Essa totalidade mundo se manifesta pela 
unidade das técnicas e das ações [...] A grande sorte dos que 
desejam pensar a nossa época é a existência de uma técnica 
globalizada, direta ou indiretamente presente em todos os lugares, e 
de uma política planetariamente exercida, que une e norteia os 
objetos técnicos. Juntas, elas autorizam uma leitura, ao mesmo 
tempo geral e especifica, filosófica e prática, de cada ponto da 
Terra178.  

 

Através da mutação tecnológica e a mutação filosófica da espécie humana, 

emerge-se uma outra globalização possível: 

 

Uma outra globalização é possível desde se completem as duas 
grandes mutações ora em gestão: a mutação tecnológica e a 
mutação filosófica da espécie humana. A grande mutação 
tecnológica é dada com a emergência das técnicas de informação, 

                                                 
176 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.163. 
177 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.169. 
178 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.171. 
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as quais – ao contrário das técnicas das máquinas – são 
condicionalmente divisíveis, flexíveis, dóceis e adaptáveis a todos os 
meios e culturas, ainda que o seu uso perverso atual seja 
subordinado aos interesses dos grandes capitais. Mas, quando sua 
utilização for democratizada, essas técnicas doces estarão a serviço 
do homem.179  

 

Em suma, Milton Santos, traduz uma crítica feroz de uma época marcada pela 

globalização globalitária, entretanto, brilha a esperança e o otimismo quando postula 

que esta por vir um novo tempo, pois esta globalização perversa que ai se impõe 

não é irreversível. 

 

No próprio fenômeno da globalização busca-se e se encontram os elementos 

para suas  mutações em trânsito, pulsantes e vivas: a mutação tecnológica e a 

mutação filosófica da espécie humana. 

 

2.6.2 Superação baseada na solidariedade 

  

Fala-se180 em uma superação baseada na solidariedade e até no 

inconformismo, jamais no fundamentalismo do consumo.  Milton Santos propõe uma 

mudança sedimentada na reação dos miseráveis, que seriam os únicos atores 

sociais, “os de baixo”. 

 

No que toca a classe média, em linhas gerais, esta é defensora feroz dos 

processos perversos de globalização, sobretudo pela cegueira advinda da alienação 

e da eficácia da máquina ideológica do sistema que condicionaram a classe média a 

querer apenas privilégios e não direitos, assim maculando de forma inequívoca sua 

cidadania e afastando a concretização de um mundo da Dignidade Humana, pois há 

cada vez mais distribuição de pobreza e concentração de riqueza. 

 

É claro que o sustentáculo da globalização também é teórico, ao menos em 

uma fase inicial, pois posteriormente há reiterada reprodução para sua manutenção, 

                                                 
179 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.174. 
180

 Cf. SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência 
universal. 19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010, passim. 
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assim, muitos dos intelectuais são servos do poder e das grandes corporações e 

conglomerados econômicos, e por fim, servos fieis dos governos globalizantes.  

 

Diz Milton Santos que nunca na história da humanidade houve condições 

técnicas e científicas tão adequadas a construir o mundo da dignidade humana. 

Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que 

decidiram construir um mundo perverso. Prossegue destacando que cabe as 

pessoas fazerem destas condições materiais a condição material da produção de 

uma outra política.181 

 

Milton Santos assevera182, no entanto, que há uma revanche, pois a 

informação é o grande instrumento no processo de produção de novas formas 

totalitárias de vida, mas que manejada por pequenos grupos de forma inteligente 

produz exatamente o efeito oposto. Crê que esse fenômeno vai se multiplicar, 

apesar de, por enquanto, existir uma coerção muito grande contra essas formas que 

hoje são limitadas pela falta de recursos financeiros, pela legislação que favorece a 

vida dos gigantes produtores de mídia. Mas ele crê que há uma demanda de baixo 

muito forte e explosiva vai gerar certamente  outra  coisa.  

 

O sonho de uma outra globalização feita pelos “de baixo”, com novas 

instituições promoveriam uma nova realidade: um novo mundo possível: 

 

De fato, se desejamos escapar à crença de que esse mundo assim 
apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de 
sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo 
menos três mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos 
fazem vê-lo: a globalização como fábula; o segundo seria o mundo 
tal como ele é: a globalização como perversidade; e o terceiro o 
mundo como ele pode ser: uma outra globalização.183 

 

Estes três mundos da Globalização: como fábula, como perversidade e como 

possibilidade, podem facilmente serem transmutados para uma reflexão analítica 

dentro do próprio Direito, afinal, este mostra-se da mesma forma. 
                                                 
181

 Cf. SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência 
universal. 19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010, passim. 
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 Cf. SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência 
universal. 19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010, passim. 
183 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. . Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 18. 
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Um Direito como fábula, mostrando como um bonito discurso, mas que se 

encerra nele próprio ou na abstração do dever-ser. Um Direito perverso, corrupto 

que é o que cotidianamente se impõe a serviço de toda sorte de injustiças e 

iniquidade. E um Direito como ele pode ser: instrumento de transformação na 

promoção da cidadania e na construção de um mundo da Dignidade Humana rumo 

a consciência universal integrada, caminhado além para apropria superação do 

Direito. 

 

Nesse sentido, o Estado Soberano e a ressurreição da política é vislumbrada, 

naturalmente através da força da ação transformadora que está em ebulição e há de 

emergir neste átimo de sonho e esperança. 
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CAPÍTULO 3 - CIDADANIA ABSCINDIDA E A 

CONCRETIZAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL  

 
3.1  Mínimo existencial como núcleo da dignidade humana e do exercício da 

cidadania. 

 

Ana Paula de Barcellos184 comunga do entendimento que o mínimo 

existencial corresponde a uma fração nuclear da dignidade da pessoa humana”, ou 

seja, é o núcleo da dignidade da pessoa humana, contudo, pode-se ir na mesma 

dimensão de pensamento ao se asseverar que ausente este núcleo essencial da 

dignidade da pessoa humana, evidencia-se inconcreto o pleno exercício da 

cidadania enquanto conjunto de prerrogativas e diretos que expressam o indivíduo 

em sua dignidade. Portanto, considera-se que o mínimo existência núcleo central 

para o pleno e integral exercício da cidadania, desenvolvimento e expressão da 

identidade, individualidade e potencialidade humana. 

 

Há que se considerar que o mínimo existencial reveste-se dos direitos 

mínimos para uma existência digna, sem os quais não se teria um homem livre e 

com possibilidades de sobrevivência ou desenvolvimento. E que pese haver uma 

interseção com os direitos fundamentais, por consequência, apenas os direitos 

relacionados a pessoa humana estão abarcados pelo mínimo existencial. 

 

A cidadania, tal qual a soberania  e a dignidade da pessoa humana são 

fundamentos essências da República e têm guarida constitucional, vez que são 

elementos  de fundamento. Esta tríade forma o alicerce fundamental na consecução 

dos objetivos da República explicitados no art. 3º da Carta Maior, assim, é 

imperativo constitucional a consecução dos objetivos de ordem constitucional. 

 

O enfraquecimento do Estado como consequência do acoitamento da 

soberania traz gravíssimas consequências à dimensão política e jurídica do Estado.  

 

                                                 
184 BARCELLOS. Ana Paulo. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais. O princípio da 
dignidade da pessoa humana. 2º ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p 216. 
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Pior, com o esvaziamento e o extermínio, seja ele direto ou indireto, das 

instituições impingi um Estado de Direito débil e a cidadania sofre um sistemático e 

reiterado processo de aniquilamento juntamente com o Estado Soberano. 

 

Já destacou-se que com o advento das transnacionais surge o fenômeno da 

emancipação das empresas em face do Estado que acaba por promover um 

aniquilamento da política do Estado pela política das empresas globais e neste 

quadro a cidadania se queda. 

 

Portanto, não pode-se ficar inerte ante a esta situação de perversidade 

sistêmica no mundo globalizado que ideologicamente sinaliza para um único e 

sinistro caminho: abismo da desigualdade crescente. 

 

Em verdade, pode-se tratar de cidadania sob diversas perspectivas, mas 

todas elas se encerrariam na constatação de que sua mutilação parece ser uma 

constante, não à toa, mas bem arquitetada por um sistema que vigente que parece 

não querer cidadãos, em confronto aos comandos de ordem constitucional, somente 

assim o status quo de tanta desigualdade pode subsistir, ainda que por sua própria 

contradição irá se esvair. 

  

Milton Santos analisa a temática da cidadania dentro de uma perspectiva 

jurídica interligada à geografia humana, portanto, de cunho interdisciplinar, mas 

enxerga-se em sua obra uma presença viva e pulsante da constante influência que o 

Direito trouxe às suas reflexões e cria do espírito intelectual comprometido com a 

transformação, não apenas do Brasil, mas do mundo.. 

 

 Sua ponderação acerca da atividade econômica e a herança social são 

esclarecedoras na medida que possibilita entender como se dá esta dinâmica da 

desigualdade no espaço e a conseqüente mutilação da cidadania, assim: 

 

[...] a atividade econômica e a herança social distribuem os homens 
desigualmente no espaço fazendo com que noções como rede 
urbana ou sistema de cidades não tenham validade para a maioria 
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das pessoas. O acesso efetivo delas aos bens e serviços depende 
de seu lugar socioeconômico e também do lugar geográfico.185 

 

Evidencia-se importante considerar a posição do indivíduo no território na 

medida que esta disposição espacial pode significar maior ou menor acesso à 

concretização de elementos de cidadania e da dignidade humana. 

 

Constituição Brasileira de 1.988 ao consagrar a  dignidade da pessoa humana 

e o pleno exercício da cidadania como fundamentos do ordenamento, bem como ao 

consagrar a justiça distributiva, acendeu uma profunda alteração no tecido 

normativo, de maneira que esta transformação não pode passar despercebida, nem 

ser relegada a um plano secundário com a escusa de a Constituição significar tão-

somente uma carta de princípios, seria, assim, violá-la de forma consciente. Impõe-

se, na verdade, que aos labutam no Direito uma alteração de paradigma e de 

mentalidade em todos os sentidos.186 

 

3.1.1 A idéia de cidadania 

 

A idéia de cidadania sempre esteve ligada a dimensão política do indivíduo, 

certamente pela influência greco-romana, mas nela não se encerra, pois, atualmente 

apenas a idéia de direito e deveres, em verdade, acaba se fundindo em uma 

dinâmica de movimento na construção de uma sociedade e de um espaço 

sedimentados na Dignidade da Pessoa Humana. Assim, a cidadania para a externar 

uma idéia de “direito a ter direitos”187, evidencia-se essencial aos direitos humanos, 

verdadeiro direito  fundamental de cada indivíduo, antes de quaisquer outros direitos 

descritos em declarações, em outras linhas, é o direito de pertencer a uma 

comunidade disposta e capaz de garantir-lhe qualquer direito. 

 

Cumpre destacar que a cidadania está contida, ao menos em proposta, na 

Revolução Francesa, bem como na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão onde declara  - da forma à finalidade – que toda associação política em seu 

                                                 
185 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 01. 
186 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução do direito civil constitucional. Trad. 
Maria Cristina De Cicco. 1. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. Cf. Prefácio da tradutora. 
187 ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Trad. Roberto Raposo. 2º ed. São Paulo: Cia 
das Letras, 1989. p. 331. 
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é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem como a liberdade, 

a propriedade, a segurança e a resistência à opressão, sem se olvidar do Princípio 

da Soberania. O exame do documento torna-se interessante e o exercício de - 

singularmente em cada artigo valorar axiologicamente os dispositivos que compõe 

sob o prisma do mínimo existencial, justifica sua integral transcrição: 

 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão188 
Assembleia Nacional 
Os representantes do povo francês, constituídos em Assembleia 
Nacional, considerando que a ignorância, o esquecimento ou o 
desprezo dos direitos do homem são as únicas causas das 
infelicidades públicas e da corrupção dos governos, resolveram 
expor, numa Declaração solene, os direitos naturais, inalienáveis e 
sagrados do homem, a fim de que esta Declaração, constantemente 
presente a todos os membros do corpo social, lhes lembre sem 
cessar seus direitos e deveres; de modo que seus atos do poder 
legislativo e do poder executivo, podendo ser a qualquer momento 
confrontados com o fim de toda instituição política, sejam mais 
respeitados, para que as reclamações dos cidadãos, fundamentadas 
em geral em princípios simples e incontestáveis, voltem-se sempre 
para a manutenção da Constituição e a felicidade geral. Por 
conseguinte, a Assembleia Nacional reconhece e declara, em 
presença e sob os auspícios do Ser supremo, os seguintes direitos 
do homem e do cidadão: Art. 1º. Os homens nascem e vivem livres e 
iguais em direitos. As diferenças sociais só podem ser 
fundamentadas no interesse comum. Art. 2º. O fim de toda 
associação política é a conservação dos direitos naturais e 
imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a 
propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Art. 3º. O 
princípio de toda Soberania reside essencialmente na Nação. 
Nenhuma instituição nem nenhum indivíduo pode exercer autoridade 
que não emane expressamente dela. Art. 4º. A liberdade consiste em 
poder fazer tudo que não prejudique outro: assim, o exercício dos 
direitos naturais de cada homem tem como única baliza a que 
assegura aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos 
direitos. Essas balizas só podem ser determinadas pela Lei. Art.5º. A 
lei só pode proibir as ações prejudiciais à sociedade. Tudo o que não 
for proibido por lei não pode ser impedido, e ninguém pode ser 
constrangido a fazer o que ela não ordena. Art.6º. A lei é a expressão 
da vontade geral. Todos os cidadãos têm o direito de concorrer para 
sua formação, pessoalmente ou através de seus representantes. Ela 
deve ser a mesma para todos, seja aos que protege, seja aos que 
pune. Todos os cidadãos sendo iguais aos seus olhos são 
igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos 
públicos, segundo sua capacidade e sem outra distinção, além de 
suas virtudes e seus talentos. Art. 7º. Nenhum homem pode ser 
acusado, preso ou detido senão quando assim determinado pela lei e 

                                                 
188 Pela importância do documento, optamos por reproduzir o documento em sua integra para facilitar 
a leitura e consulta, bem como para de alguma forma auxiliar em uma mais ampla compreensão de 
muitos aspectos do desenvolvimento deste trabalho. 



109 

 

de acordo com as formas que ela prescreveu. Os que solicitam, 
expedem, executam ou fazem executar ordens arbitrárias devem ser 
punidos. Mas todo homem intimado ou convocado em nome da lei 
deve obedecer imediatamente: ele se torna culpado pela resistência. 
Art. 8º. A lei só deve estabelecer penas estrita e evidentemente 
necessárias e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei 
estabelecida e promulgada anteriormente ao delito e legalmente 
aplicada. Art. 9º. Todo homem é presumido inocente até ser 
declarado culpado. No caso de se julgar indispensável sua prisão, 
qualquer excesso desnecessário para se assegurar de sua pessoa 
deve ser severamente reprimido pela lei. Art. 10º. Ninguém deve ser 
perseguido por suas opiniões, mesmo religiosas, desde que sua 
manifestação não atrapalhe a ordem pública estabelecida pela lei. 
Art. 11º. A livre comunicação dos pensamentos e opiniões é um dos 
direitos mais preciosos do homem: todo cidadão pode, portanto, 
falar, escrever, imprimir livremente, embora deva responder pelo 
abuso dessa liberdade nos casos determinados pela lei. Art. 12º. A 
garantia dos direitos do homem e do cidadão necessita de uma força 
pública: essa força é, portanto, instituída para o benefício de todos e 
não para a utilidade particular daqueles a quem ela está confiada. 
Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas da 
administração, uma contribuição comum é indispensável: ela deve 
ser igualmente repartida entre todos os cidadãos, de acordo com 
suas faculdades. Art. 14º. Os cidadãos têm o direito de constatar, por 
si mesmos ou por seus representantes, a necessidade da 
contribuição pública, de consenti-la livremente e de vigiar seu 
emprego, de determinar sua quota, lançamento, recuperação e 
duração. Art. 15º. A sociedade tem o direito de pedir contas de sua 
administração a todos os agentes do poder público.Art. 16º. Toda a 
sociedade onde a garantia dos direitos não está assegurada, nem a 
separação dos poderes determinada, não tem Constituição. Art. 17º. 
Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode 
ser dele privado senão quando a necessidade pública, legalmente 
constatada, assim o exija evidentemente, e sob a condição de uma 
justa e prévia indenização. 

 
 
3.2  Tríade em reflexão: alienação, ideologia e consumo 

  

Se em física o trabalho é uma medida da energia transferida pela aplicação 

de uma força ao longo de um deslocamento, nas ciências humanas ele se reveste 

de um relevante fator econômico e, sobretudo como uma força motriz 

transformadora. 

 

As impressões do trabalho se mostram positivas e negativas, as primeiras 

quando se encontram no trabalho uma perspectiva de superação e felicidade, a 

segunda quando este se revela um tormento e o inclina a infelicidade das pessoas. 
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O trabalho pode tornar o indivíduo escravo de si mesmo, mas nele também 

reside seu contrário: pode ser libertador, afinal é fonte fecunda de ação, movimento 

e transformação da natureza e também do mundo em seus mais amplos alcances. 

 

O trabalho humaniza, mas sem dúvida o conceito de trabalho é histórico, 

afinal suas definições se moldam por diversos fatores ao longo do espaco-tempo, 

mas especificamente à nossa reflexão, debruça-se sob uma perspectiva moderna do 

trabalho, notadamente o trabalho assalariado e sua superação como elemento 

propulsor de emancipação do homem: competitividade substituída pela 

solidariedade. 

 

Diante de uma exploração voraz e sistemática da classe trabalhadora, não 

raras vezes se submetendo a condição degradantes físicas e psicológicas, surge um 

mundo no qual a venda da força de trabalho torna-se mais vantajosa que a própria 

escravidão sob diversos aspectos. 

 

Afinal ampliar a produção para seguir a nova dinâmica de massificação de 

alta produção em escala e consumo tem se mostrado o compasso de cada vez mais 

crescente distribuição de pobreza e concentração de riqueza. 

  

Surgiram teorias que se insurgiram em face desta exploração desumana de 

homens, mulheres e até crianças submetidas a jornadas longas de trabalho em 

condições insalubres, com salários irrisórios que eram insuficientes à própria 

subsistência do trabalhador. No século XIX, especialmente as teorias anarquistas e 

socialistas inspiraram movimentos sociais e até revoluções. 

 

Hoje parece que vive-se em uma espécie de inérmia ideária, afinal no mundo 

do “único caminho” a globalização tal como se faz ver quase que adormecem os 

espíritos neste pesadelo perverso. Mas nem todos estão adormecidos e, ao menos 

em germe, há uns grãos de esperança. Nem tudo está perdido, pois não estamos 

envoltos à “ideologia da fadiga”189, tal como destacou Paulo Fáraco de Azevedo. 

                                                 
189 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização. 2º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 
65.  
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3.2.1 Reflexão precedente à compreensão de alienação 

 

Importa a inserção da temática alienação para que possa-se melhor 

compreender o desenvolvimento e a manutenção das raízes ideológicas que 

sustentam, in casu, a globalização. 

 

É importante tratar algumas linhas sobre alienação, pois a força da alienação 

vem desta fragilidade dos indivíduos que apenas consegue identificar o que os 

separa e não o que os une, para isso entende-se  necessário traçar algumas 

reflexões que necessariamente devem alcançar em breve síntese o materialismo 

histórico dialético marxista.190 

 

Georg Hegel diz que o mundo espiritual, das idéias é que forma o mundo 

material, ou seja, o mundo do espírito é que forma o mundo material. Karl Marx no 

começo acreditava nisso. Essa tese traz junto uma antítese, que se transforma em 

uma síntese (tese – antitese – síntese).  

 

Posteriormente, Karl Marx inverte as teses de Georg Hegel, dizendo que o 

mundo material é que forma o mundo espiritual.  

 

O homem retira da natureza a sua subsistência através do trabalho, ele se 

organiza através dele para retirar a sua subsistência. Essa natureza é 

transformadora, ela que propicia os avanços da humanidade. Este mesmo homem 

se organiza e transforma a natureza: o mundo material determina o espiritual.  

 

A sociedade está dividida em duas estruturas, a primeira: infraestrutura191 que 

é a esfera da produção material, ela se compõe da economia192; a segunda: a 

superestrutura193 que é a esfera de produção das idéias e se constitui da moral, do 

direito, da política, das artes, ou seja das instituições.194 

 

                                                 
190 [s.a].Sociologia Clássica. Cap. 7 – Marx e a Historia da Exploração do Homem. p.83-98, 
191 em baixo 
192 à produção de bens necessários a sobrevivência dos homens. 
193 em cima. 
194 o estado, a igreja, a escola e etc. 
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Há o domínio estabelecido pela infraestrutura sobre a superestrutura, de 

maneira que as relações de produção irão definir a organização social, as formas de 

comportamento e de convívio entre os homens.  

 

As idéias têm sua origem na vida material, assim, será a esfera econômica 

que irá organizar as idéias sobre essa sociedade com uma organização da produção 

material, com a sua diferenciação entre possuidores e não-possuidores dos meios 

de produção. 

 

 Há duas classes sociais pela ótica marxista que estão na infraestrutura: a 

burguesia, que detém os meios de produção e o proletariado que detém a força de 

trabalho.  

 

A superestrutura é o reflexo da infra, a infra determina a super, para entender 

as instituições tem-se que entender as relações de produção.  

 

Dentro de uma perspectiva de filosofia de direito marxista sentimos em Karl 

Marx um ar de pessimismo em relação às manifestações jurídicas na superestrutura: 

 

[...] minha investigação desembocava no resultado de que tanto as 
relações jurídicas como as formas de Estado não podem ser 
compreendidas por si mesmas nem pela chamada evolução geral do 
espírito humano, mas se baseiam, pelo contrário, nas condições 
materiais de vida cujo conjunto Hegel resume, seguindo o 
precedente dos ingleses o franceses do século XVIII, sob o nome de 
"sociedade civil", e que a anatomia da sociedade civil precisa ser 
procurada na economia política.195 

 

 Um sonho196 de que o sistema legal e a opressão pudessem criar 

sociedade diferenciada através da emancipação política acabou por mostrar as asas 

da liberdade estavam distantes. 

 

                                                 
195 MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. Trad. Maria Helena B. Alves. São 
Paulo: Martins Fontes, 1983.p.148. 
196Fazemos referência a Revolução Francesa. 
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Um reflexão marxista acerca do direito, leva-se a constatar que as idéias de 

justiça e direito são apenas reflexos das relações materiais sob as quais o Estado 

realmente está fundamentado.  

 

Na reprodução das relações sociais de produção que se dá ao nível da 

economia, intervêm outros elementos sociais, tais como as leis, a justiça, as idéias 

etc., que pertencem a um nível diferente da sociedade. Desta forma, todas as 

sociedades são, organizações complexas em que existem dois níveis: um nível 

econômico e outro nível jurídico-político-ideológico: infraestrutura e superestrutura, 

este último, por sua vez, é determinado pelo nível econômico.  

 

Isto posto, significa dizer que o Estado, as leis, as idéias que se difundem 

numa sociedade não são elementos neutros, a serviço de todos, mas sim elementos 

que estão ao serviço da infraestrutura econômica, permitindo a esta a sua 

reprodução contínua. 

 

3.2.1.1 Entendendo a alienação e redescobrindo o mundo 

 

Em relação a alienação197, esclarece-se pela dinâmica de trabalho que se 

desenvolve tendo como produto um ser alienado, esta alienação transita não 

somente na esfera produtiva, mas também no consumo, transformando o cidadão 

em um consumidor voraz, afastando-o de sua cidadania e dignidade. 

 

Afinal, torna-se um escravo do consumo, “deixando quase ao exclusivo jogo 

de mercado, o espaço vivido consagra desigualdades e injustiças e termina por ser, 

em sua maior parte, um espaço sem cidadãos”.198 

 

Observa-se que Karl Marx tinha uma visão bastante crítica em relação a 

otimista ótica hegeliana, muito embora reconheça o trabalho como condição de 

liberdade.  

 

                                                 
197 ARANHA, Maria Lucia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à 
Filosofia. 4º ed. rev. São Paulo: Moderna, 2009. p. 69 et seq 
198 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.p.43. 
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Em uma dimensão reflexiva mais atual do trabalhor, observa-se que, 

deixando de escolher suas ações e, no trabalho, está sujeito a forças que não 

controla, pois não escolhe o salário, benefícios, local, tampouco sua jornada ou o 

próprio ritmo de trabalho, crê o trabalhador, que manifesta liberdade através do 

contrato de trabalho, não parece ser condizente à realidade. 

 

Uma pessoa que se torna estranha a si mesma é a pessoa alienada199, 

perdendo a compreensão do mundo ao qual está inserida e vive. 

 

Maria Lucia Aranha e Maria Helena Martins salientam que “a alienação não é 

puramente teórica, porque se manifesta na vida real quando o produto do trabalho 

deixa de pertencer a quem o produziu”.200 

 

Quando trabalhador vende sua força de trabalho transforma-se em 

mercadoria, ocorrendo que Karl Marx chamou de fetichismo201 da mercadoria e 

reificação202 do trabalhador, “humanizando” as coisas e desumanizando a pessoa 

relegado a funesta condição de mercadoria, pois foi coisificado. 

 

Tem-se que a industrialização, a propriedade privada e o assalariamento 

separavam o trabalhador dos meios de produção, que se tornaram propriedade 

privada do capitalista, separava também, ou alienava, o trabalhador do fruto do seu 

trabalho, que também é apropriado pelo capitalista. Essa é a base da alienação 

econômica do homem sob o capital.  

 

A alienação não se aplica apenas à produção, mas também se manifesta 

também às formas de consumo. Esta compreensão é importante na medida em que 

o consumismo é um dos sustentáculos da globalização atual aparadas pelos 

mecanismo ideológicos. 

 

                                                 
199 Oriunda do latim a ”alienare”, significa torna-se alheio, transferir a outrem o que é seu. 
200 ARANHA, Maria Lucia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à 
Filosofia. 4º ed. rev. São Paulo: Moderna, 2009.p. 70. 
201 Processo pelo qual a mercadoria adquire “vida”. Porque os valores de troca tornam-se superiores 
aos de uso, determinando as relações humanas, ou seja, a relação não esse da entre os produtores, 
mas sim entre os produtos de seus trabalhos. 
202 “Res”, em latim, significa coisa e é nesse sentido  o conceito. Transforma o ser humano em coisa. 
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O mesmo ocorre na política com a teoria da representatividade, no qual os 

governantes só representam a classe dominante. Com base nesse princípio, os 

marxistas vinculam a crítica da sociedade a ação política.  

 

Em verdade, a alienação, além de tornar o operário escravo da mercadoria 

que produz, a qual é destinada a outrem, separa o homem da própria condição 

humana. A própria atividade laboral alavanca o domínio daquele que nada produz, 

em detrimento quem produz, que fabrica algo que não lhe pertence.  

 

O processo de alienação leva o ente que produz a converter-se em 

instrumento de sua sobrevivência, o que ocorre, inicialmente, na relação do 

proletário com a mercadoria e, em seguida, na relação do proletário com os 

verdadeiros destinatários da mercadoria, como observou Alvaro Merlos Akinaga 

Cordeiro. 

 

 Este autor aponta entendimento de que para Marx, por um lado, a alienação 

seria causada pela divisão social do trabalho e, por outro, em razão do afastamento 

entre o trabalho e o produto dele resultante. Conclui que divisão social do trabalho é 

um dos componentes da dita relação de produção, assim como que dela é 

decorrente do fenômeno da alienação: 

 

A divisão social do trabalho e os relacionamentos que ela implica 
devem ser considerados como um elemento distinto, ainda que 
inseparável, das condições naturais e da técnica. Ela tem suas 
conseqüências particulares,notadamente a partir do momento em 
que se estabeleceu a divisão entre o trabalho material e o trabalho 
não material (funções de direção, de comando e de administração: 
as funções intelectuais). Essas conseqüências se desenvolvem em 
grande parte fora das previsões, do controle e da vontade dos 
homens. O fato de que os indivíduos mais capazes dirijam a 
atividade dos outros indivíduos dentro de um grupo social dado já é 
um progresso. Porém, que as condições que permitem esse 
progresso também oportunizem a uma casta ou classe monopolizar 
as funções de direção é um fato encontrado com demasiada 
freqüência ao longo de história, um fato cujas conseqüências 
deveriam ter mais de uma vez surpreendido seus contemporâneos.203 

 

                                                 
203 CORDEIRO, Alvaro Merlos Akinaga. A Filosofia do direito marxista e o estado social de direito 
brasileiro. 2010. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 2010. p. 
20-21 
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O autor traz a lume um panorama do processo de formação das classes 

sociais a partir da divisão do trabalho e do surgimento da propriedade privada e o 

surgimento das funções inferiores e superiores, trabalhos intelectuais e materiais em 

que ascende o indivíduo em razão da riqueza particular de que dispõem e não mais 

em função de seu valor social: 

 

A divisão introduz uma conseqüência imediata [..] liga-se a um 
fenômeno social de grande importância. A divisão do trabalho, a 
partir do momento em que se institui no decurso do desenvolvimento 
histórico, implica o surgimento da propriedade privada. Marx 
demonstra que esses dois termos são correlativos. Com efeito, os 
instrumentos e os meios de produção, ao se diferenciarem, caem em 
poder de grupos ou de indivíduos, eles mesmo diferenciados entre si. 
O território e a terra, sendo meios de produção, seguem o mesmo 
destino [...] a divisão do trabalho significa, nesse estágio, a 
desigualdade dos trabalhos. As funções de comando, por exemplo, 
se distinguem dos trabalhos materiais.Essa diferenciação entre 
trabalhos superiores e inferiores não teria nenhum inconveniente 
grave no caso de se tratar de um desenvolvimento individual, se as 
funções superiores pertencessem aos mais aptos (o que ainda 
acontece com bastante freqüência nas sociedades ditas primitivas). 
Porém, como a diferenciação dos trabalhos acompanhou a formação 
da propriedade privada, vimos que, no decorrer do desenvolvimento 
histórico, esses dois fenômenos sociais reagiram um com o outro. As 
funções superiores permitem o monopólio dos meios de produção; 
elas se tornam hereditárias e se transmitem com a propriedade e 
sendo elas mesmas um tipo de propriedade [...] trabalhos inferiores, 
chamados de materiais, se encontram excluídos da propriedade, 
assim como das funções superiores. Quanto às funções superiores, 
elas deixam de pertencer aos indivíduos em decorrência de seus 
dons naturais ou cultivados, mas a grupos e indivíduos que dele faz 
parte, de acordo seu lugar na organização da propriedade. Isso quer 
dizer que os indivíduos acedem às funções intelectuais, políticas e 
administrativas, em progressiva diferenciação, em razão da riqueza 
particular de que dispõem, e não mais em função de seu valor social. 
É então que aparecem as classes.204 

 

A estrutura social, não mais encarada em seu relacionamento com a 

natureza205, mas como a organização da propriedade, das funções sociais e das 

classes sociais, denominada por Karl Marx de modo de produção.206 

 

                                                 
204 CORDEIRO, Alvaro Merlos Akinaga. A Filosofia do direito marxista e o estado social de direito 
brasileiro. 2010. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 2010. p. 
21. 
205 As forças produtivas. 
206 CORDEIRO, Alvaro Merlos Akinaga. A Filosofia do direito marxista e o estado social de direito 
brasileiro. 2010. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 2010. p. 
21. 
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Nesse contexto, as relações entre os homens se caracterizam por relações de 

oposição, antagonismo e complementaridade entre as classes sociais. Em uma 

dinâmica de que a burguesia detém os meios de produção207, enquanto o 

proletariado a sua força de trabalho, sendo assim, um depende do outro para 

sobreviver.  

 

Assim, o operário é aquele indivíduo que nada possuindo, é compelido a 

sobreviver da venda da sua força de trabalho. O salário nada mais é do que o valor 

da força de trabalho. Desta feita, o cálculo desse salário depende do preço dos bens 

necessários à subsistência do trabalhador, de maneira que o tipo de bens 

necessários depende, por sua vez, dos hábitos e dos costumes dos trabalhadores.  

 

Para entender o capitalismo e sua evolução, Karl Marx desenvolve uma teoria 

abrangente e universal, que procura dar conta de toda e qualquer forma produtiva 

criada pelo homem em todo tempo e lugar.  

 

A estrutura de uma sociedade qualquer reflete a forma como os homens 

organizam a produção social dos bens, que engloba dois fatores: forças 

produtivas208 e as relações de produção.209 

 

Forças produtivas e relações de produção são condições naturais e históricas 

de toda atividade produtiva que ocorre em sociedade. O estudo o modo de produção 

é fundamental para compreender como se organiza e funciona uma sociedade.  

 

As relações de produção, nesse sentido, são consideradas as mais 

importantes relações sociais, já que a religião, a família etc. para serem explicadas 

dependem da explicação do modo de produção.  

 

Karl Marx faz uma análise histórica, concebendo todos os modos de produção 

ao longo dos tempos. Em cada um deles a desigualdade de propriedade, como 

                                                 
207 Bens de produção. 
208 Condições materiais de toda a produção, o homem é o principal elemento dessas forças pois ele 
faz a ligação entre a natureza e as técnicas de produção. 
209 Formas pelas quais os homens se organizam para executar a atividade produtiva. 
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fundamento das relações de produção, cria contradições básicas com o 

desenvolvimento das forças produtivas.  

 

Inicialmente aponta o modo de produção asiático210, ocorre uma ruptura e a 

passagem para outro modo, por sua vez o germânico, depois o feudal, outra ruptura 

e surge o modo de produção capitalista.  

 

Pode-se dizer, então, que o homem passou por uma série de estágios 

históricos, determinados pelo seu modo de produção, de maneira que cada forma 

social contém aspectos conflitantes que impulsionaram a transformação da natureza 

social, ou seja, as discrepâncias lógicas entre as chamadas superestruturas e 

infraestruturas são enfatizadas pelos modos de produção vigentes. Entendimento 

esse que levou o filósofo211 a concluir que a história é a história da luta de classes. 

 

O Estado nesse jogo histórico de disputa pelo poder, luta de classes e 

manutenção do status quo está identificado na superestrutura, ou melhor, faz parte 

da ilusão criada pela classe dominante que se manifesta através de uma 

organização política supostamente destinada aos interesses comuns.  

 

Ainda na ótica marxista, a organização que teria precedido o Estado é a 

família, na qual, em tese, os indivíduos seriam livres e dividiriam comunitariamente 

os bens.  

 

Essas contradições se acirram até provocar um processo revolucionário, com 

a derrocada do modo de produção vigente e a ascensão de outro. Da passagem de 

um modo para outro ocorre um germe de contradição, que traz uma ruptura e uma 

superação para o próximo modo, essa ruptura e separação se dá historicamente.  

 

Karl Marx concebe o modo de socialista imperfeito e que também possui 

contradições, então propõe uma utopia, mas sem defini-la, por fim encerra com o 

modo de produção comunista, este utópico.   

                                                 
210 É o da comunidade primitiva, essencialmente rural, organização da agricultura isoladamente entre 
cada território, sem relações de comércio, organização familiar, toda a família ajuda na produção 
211 Karl Marx (1818-1883). 
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Há o vislumbre de que deveria ocorrer uma revolução do proletariado para a 

construção do comunismo, haveria, assim, uma ruptura entre a burguesia e o 

proletariado, constituindo-se uma ditadura do proletariado.  

 

E neste enredo histórico, a sociologia de Karl Marx é chamada de sociologia 

do conflito, pois com a sua teoria do materialismo histórico dialético vê-se que ocorre 

um conflito que leva a uma evolução da sociedade. Através da dialética de tese, 

antítese e síntese (ruptura e síntese) os meios de produção evoluem historicamente.   

 

3.2.2 Síntese do conflito de classes no capitalismo 

 

Nesta toada, Nildo Viana tratando da temática de sua obra212, de uma maneira 

bastante didática, esclarece a dinâmica do conflito de classes sociais: 

 

A sociedade capitalista, que é onde emerge os partidos políticos e a 
democracia representativa, é marcada pelo conflito entre as diversas 
classes sociais existentes, sendo que as classes fundamentais são a 
classe capitalista e a classe operária. Somente compreendendo este 
conflito que se pode entender o processo de dissimulação-simulação 
realizado pelos partidos políticos. [...] classe capitalista se 
caracteriza por ser a proprietária dos meios de produção213 e a 
classe operária por ter como única propriedade sua “força de 
trabalho”214. Assim, a classe operária está destituída de qualquer 
outra propriedade e por isso tem que vender sua força de trabalho 
ao capitalista. O operário cede sua força de trabalho e em troca o 
capitalista lhe  paga  um  salário.  Este  salário  serve  para satisfazer 
as necessidades, historicamente determinadas, do trabalhador.   
Através da   satisfação   de   suas   necessidades básicas, o operário 
poderá continuar trabalhando para o capitalista.215 

 

Prossegue Nildo Viana com importantes questionamentos que irão concluindo 

que o trabalhador produz um valor superior ao que recebe em contrapartida pelo 

trabalho. Sua parte é o salário e excedente ao pago ao trabalhador é apropriada 

pelos donos dos meios de produção, assim permitindo o acúmulo de lucro pelos 

capitalistas, esta ai a mais-valia, ou o mais-valor: 

 

                                                 
212 Acerca dos Partidos Políticos. 
213 Terras, fábricas, máquinas, ferramentas, etc 
214 Capacidade física e intelectual de executar atividades 
215 VIANA, Nildo. O que são partidos políticos. Goiânia: Germinal, 2003. p. 15-16. 
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O operário ganha o salário. E o capitalista? Este ganha o lucro. O 
que é o lucro? É o produto da exploração do operário. Como isto 
ocorre? O processo de exploração capitalista ocorre pelo simples 
fato de que os meios de produção (terras, fábricas, etc.) não 
acrescentam valor às mercadorias. As máquinas sozinhas não 
produzem nada, pois é necessário o trabalho humano para que elas 
se movimentem. Mais importante do que isso é o fato de que 
máquinas apenas repassam seu valor às mercadorias enquanto que 
o trabalho humano acrescenta valor a elas. O lucro do capitalista 
vem deste valor acrescentado à mercadoria pelo trabalhador. Este 
mais-valor acrescentado à mercadoria é apropriado pelo capitalista 
que cede uma pequena parcela deste aos trabalhadores, como forma 
de pagamento, ou seja, como salário. Portanto, é aí que reside a 
exploração do trabalhador pelo capitalista.216 
 

A classe operária, ainda que não tendo consciência da exploração, resiste e 

luta contra ela, por exemplo, através da greve, mas os aumentos salariais 

eventualmente conseguidos significam uma diminuição na taxa de lucro do 

capitalista, que por sua vez luta para manter estabilizado os níveis salariais. Neste 

sentido, vale destacar que, ao percorrer o pensamento marxista, Octávio  Ianni  faz 

uma  análise profunda das obras deste notável autor, afirmando que: 

 

[...] o capitalista compra certa quantidade de força de trabalho do 
operário, mas faz com que ele produza maior quantidade de valor do 
que lhe é restituído sob a forma de salário. O segredo da 
acumulação capitalista, pois é a diferença entre o trabalho 
necessário à reprodução da vida do operário (o que é pago) e o 
trabalho excedente que o trabalhador é o  realizar (não pago). É o 
trabalho excedente que produz a mais-valia; quando resulta da 
extensão da jornada de trabalho, produz a mais-valia absoluta, ao 
passo que produz mais-valia relativa quando resulta da potenciação  
da  produtividade   da  força,  pela  tecnologia,  divisão  social  do 
trabalho ou outras forças produtivas combinadas.217  

 

Por sua vez, pontua Nildo Viana que “a classe capitalista pode utilizar outros 

meios para evitar a queda da taxa de lucro, tal como a expansão do processo 

inflacionário”. Assim, com os aumentos concedidos haverá o repasse aos preços 

dos produtos.  

 

A conclusão é que “não aumentam o nível de renda dos operários e nem 

diminui a taxa de lucro do capitalista”.218Outra forma que a classe capitalista utiliza 

                                                 
216 VIANA, Nildo. O que são partidos políticos. Goiânia: Germinal, 2003. p. 16. 
217 IANNI, Octavio (Org.).  Karl Marx: Sociologia. São Paulo: Ática, 1980. p. 19. 
218

 VIANA, Nildo. O que são partidos políticos. Goiânia: Germinal, 2003. p. 17. 
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para manter e se possível aumentar a taxa de lucro é através do aumento de 

produtividade, como expõe Nildo Viana: 

 

Este aumento de produtividade significa que o operário irá produzir 
mais durante o mesmo período de tempo de trabalho, ou seja, ele 
irá produzir em oito horas de trabalho não  mais dez unidades e 
sim quinze, por exemplo. Se não houver aumento de salário ou se 
este for proporcionalmente menor  ao  aumento  de  produtividade,  
então  aumentar-se-á  a taxa de lucro do capitalista, ou seja, a taxa 
de exploração do trabalhador.219 

 

Em derradeiro, Nildo Viana ainda aponta que “a classe operária não luta 

apenas para diminuir a exploração, mas também para aboli-la”. E que “em 

determinadas circunstâncias históricas, o proletariado se organiza [...] e passam a 

autogerir a produção e colocar em questão a exploração e dominação capitalista”.220 

Aduz, que “a luta entre a burguesia e o proletariado não se limita ao local de 

produção. Ela se expande para o conjunto da sociedade e se complexifica devido 

ao envolvimento de outras classes sociais”.221   

 

3.2.2.1 Alguns contrapontos ao capitalismo: direito e cidadania 

 

O Direito acaba por se tornar instrumento assegurador do “Estado capitalista, 

expressão política da classe dominante, busca controlar as classes e conflitos e 

para fazer isto canaliza as lutas políticas em sua direção”.222  

 

Com efeito desastroso na construção da cidadania e do mundo da Dignidade 

Humana, afinal o Direito passa a se vincular não a instrumentalidade da Justiça, mas 

como elemento assegurador daquele Estado, que por sua natureza essencial de 

exploração sistêmica de uma classe sobre a outra, expressa a própria manifestação 

da mutilação da cidadania, garantindo de forma efetiva certos “direitos” a uns e a 

outros a mera fantasia textual em documentos legais. 

 

                                                 
219 VIANA, Nildo. O que são partidos políticos. Goiânia: Germinal, 2003. p. 17. 
220 VIANA, Nildo. O que são partidos políticos. Goiânia: Germinal, 2003. p. 17. 
221 Como por exemplo: campesinato, burocracia, etc 
222 VIANA, Nildo. O que são partidos políticos. Goiânia: Germinal, 2003. p. 17. 
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Não à toa, visando a manutenção desta dinâmica, há uma sistemática 

inobservância na consecução dos objetivos da República enquanto imperativo 

constitucional. 

 

Nildo Viana elucida que o Estado busca institucionalizar a luta de classes e 

assim amortecê-la, ainda, funcionando a democracia representativa como principal 

instrumento utilizado, para isto nos regimes democráticos, por sua vez a repressão 

assume a forma de principal meio de amortecimento da luta de classes nos regimes 

ditatoriais: 

 
O Estado busca institucionalizar a luta de classes e assim amortecê-
la. A democracia representativa é o principal instrumento utilizado 
para isto nos regimes democráticos e a repressão assume a forma 
de principal meio de amortecimento da luta de classes nos regimes 
ditatoriais.223 

 

O desenvolvimento do Estado é marcado pela divisão social do trabalho e as 

relações conflituosas entre as classes. Portanto, na avaliação marxista, o poder 

organizado de uma classe para subjugar outra é legitimamente defendido como 

Estado com um Direito que o sustenta e o mantém, muitas vezes com sagacidade 

de falaciosamente incutir no dominado e explorado certa perspectiva de liberdade 

que não é outra coisa senão a ilusão, reta, pois, os grilhões invisíveis a seus olhos 

que obstam sua emancipação. 

  

Em verdade, nas relações sociais e a luta de classes é minimizada pelos 

instrumentos jurídicos, inseridos no grande aparato ideológico formado nas 

instituições da superestrutura. 

 

Este Direito comprometido com este Estado de desigualdade não é simples 

arma de dominação do burguês ou capitalista, na visão marxista, nasce das 

condições e formações sociais, mas também viabiliza outras condições e 

formações224, mas conforme a sociedade se desenvolve, o homem passa a ignorar 

que estas normas são e devem ser resultado das condições da vida econômica. 

 

                                                 
223 VIANA, Nildo. O que são partidos políticos. Goiânia: Germinal, 2003. p. 17. 
224 Isto se dá com a necessidade de regulamentação para as ações produtivas, distribuidoras, de 
troca, com a finalidade de evitar ou até mesmo impedir que cada indivíduo o faça a sua maneira. 
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O falacioso discurso da autonomia do Direito se revela de forma cristalina, na 

medida em que exposição de idéias de âmbito geral confrontada com a realidade 

demonstra sua ineficácia e escancara as estruturas de injustiças e iniqüidades.  

 

O dito operador do direito225 orgulhoso de sua ignorância e tecnicismo 

burocrático estéril funciona como principal elemento na manutenção de um Direito 

corrompido da sistemática vigente corrompe o direito. 

 

Busca-se a justiça pela sorte ou por mera movimentação instrumental, que 

pela sorte, talvez encontre guarida em suas pretensões, que podem até serem 

justas, mas em geral estas movimentações não passam de manipulações, às vezes 

até legais, mas não raras vezes imorais e maculadoras da ética, daí o discurso de 

que o jurídico é uma coisa e o justo outra. Tal premissa evidencia-se como  concreta 

anomalia  na medida que perverte o Direito no que tange a seu escopo. 

 

A felicidade humana e a construção de um mundo da Dignidade Dumana não 

será alcançada sem que haja uma reforma do direito do Estado, assim, deve haver 

uma profunda alteração nos fundamentos materiais do Estado no resgate da 

cidadania. 

 

Vale destacar que Ricardo Sayeg nos traz a idéia de uma sociedade 

consubstanciada no Estado Fraterno: 

 
[...] sociedade fraterna é aquela que, sem reservas, atribui 
satisfatividade aos direitos humanos. Basta isso, porque isso há de 
acontecer naturalmente na medida em que a fraternidade descola o 
Homem do centro das coisas para o meio difuso delas. Por estar o 
Homem no meio difuso das coisas, o humanismo da fraternidade 
aceita que tudo vem da partícula de Deus, que é o elemento comum 
da formação do Universo como crêem os físicos pela Teoria do Big - 
Bang, independentemente de uma visão teocêntrica.226 

 

                                                 
225 A expressão “operadores do Direito” guarda em si um espectro de passividade e não se coaduna 
com o próprio Direito. Infere a Idéia de elementos passivos e indiferentes a um Direito que, promotor 
de injustiças e iniqüidades, mostra-se perverso. Dizemos da necessidade de superação do “operador 
do Direito” pelo “construtor do Direito”, este em compasso  com o pulsar do Direito que é dinâmico e 
meio para a emancipação do Homem em sociedade. 
226 SAYEG, Ricardo Hasson. SAYEG, Ricardo Hasson. Doutrina Humanista de Direito Econômico. 
A Construção de um Marco Teórico. Livre Docência em Direito Econômico. Pontifícia Universidade 
Católica – PUC-SP. São Paulo, 2008, p. 46 
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Um Estado inspirado, talvez, no “alvorecer do terceiro milênio” de um 

humanismo solidário e integral que se consubstancia em uma “vida nova [...] que 

abrange também este mundo nas realidade da economia e do trabalho, da 

sociedade e da política, da técnica e da comunicação, da comunidade internacional 

e das relações entre as culturas e os povos”.227 

 

Nesse sentido, Ricardo Sayeg assevera uma sociedade sedimentada no 

humanismo integral, de valorização da dignidade da pessoa humana, sob a ótica da 

compaixão de Cristo e na fraternidade, muito embora creia em um capitalismo 

fraterno, não podemos reconhecer no sistema capitalista qualquer traço de 

solidariedade e fraternidade que em contraposição ao lucro possa a este se 

sobrepor, afinal, do contrário não estaria a se falar de capitalismo, ainda que 

temperado com algum sonho de humanidade e dignidade que é incompatível com 

sua natureza perversa. 

 

3.2.3 Aspectos sobre cultura e ideologia e uma visão reflexiva da cidadania  

 

E prosseguindo na discussão acerca da ideologia, é necessário uma reflexão 

sobre cultura. Assim, ao pontuar algumas linhas sobre ideologia, sem dúvida deve-

se também erigir alguns alicerces sobre cultura, afinal, há relevante variedade em 

seu trato pelos diversos autores das diversas ciências. 

 

Para Marilena Chaui, ao tratar de cultura e natureza humana, opõe-se idéias 

de que a Natureza teria feito o gênero humano universal e as espécies humanas 

particulares, concluindo que idéia de natureza humana como algo universal, 

intemporal e existente em si e por si mesma não consegue subsistir pelo caráter 

historio e cultural dos seres humanos: 

 

[...] uma natureza humana universal e uma natureza humana 
diferenciada por espécies, à maneira da diferença entre várias 
espécies de plantas ou de animais. Em outras palavras, a Natureza 
teria feito o gênero humano universal e as espécies humanas 
particulares, de modo que certos sentimentos,comportamentos, 
idéias e valores são os mesmos para todo o gênero humano (são 

                                                 
227 CONSELHO PONTIFÍCIO “JUSTIÇA E PAZ”. Compêndio da doutrina social da Igreja.1º ed. 
São João do Estoril (Portugal): Principia, 2005. p. 23. 
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naturais para todos os humanos), enquanto outros seriam os 
mesmos apenas para cada espécie (ou raça, ou tipo, ou grupo), isto 
é, para uma espécie determinada. Dizer que alguma coisa é natural 
ou por natureza significa dizer que essa coisa existe necessária e 
universalmente como efeito de uma causa necessária e universal. 
Essa causa é a Natureza. Significa dizer, portanto, que tal coisa não 
depende da ação e intenção dos seres humanos. [...] também seria 
por natureza que os homens sentem, pensam e agem. A Natureza 
teria feito a natureza humana como gênero universal e a teria 
diversificado por espécies naturais (brancos, negros, índios, pobres, 
ricos, judeus, árabes, homens, mulheres, alemães, japoneses, 
chineses, etc.) Veríamos como os seres humanos variam em 
conseqüência das condições sociais, econômicas, políticas, 
históricas em que vivem. Veríamos que somos seres cuja ação 
determina o modo de ser, agir e pensar e que a idéia de um gênero 
humano natural e de espécies humanas naturais não possui 
fundamento na realidade. Veríamos – graças às ciências humanas e 
à Filosofia – que a idéia de natureza humana como algo universal, 
intemporal e existente em si e por si mesma não se sustenta 
cientificamente, filosoficamente e empiricamente. Por quê? Porque 
os seres humanos são culturais ou históricos.228 

 

O conceito de cultura229, segundo Edward Tylor230, dizia que “culture”231 é o 

todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 

sociedade, destacando o caráter de aprendizado da cultura em oposição a idéia de 

aquisição inata, transmitida por mecanismos biológicos.  

 

Em outras palavras, definiu cultura como sendo todo o comportamento 

aprendido, tudo aquilo que independe de uma transmissão genética, ou seja, cultura 

trata-se de um fenômeno natural que possui causas e regularidades, que permite  

um estudo objetivo e uma análise capaz de proporcionar a formulação de leis sobre 

o processo cultural e a evolução, no qual a diversidade é explicada por ele como o 

resultado da desigualdade de estágios existentes no processo de evolução. 

 

Por sua vez, Roque de Barros Laraia232 recordou que John Locke procurou 

demonstrar que a mente humana não é mais do que uma caixa vazia por ocasião do 

                                                 
228 CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Atica, 2000. p.368-369 
229 TOMAZI, Nelson Dacio. Sociologia. São Paulo: Atual. 2007.  p.167-187 
230 Edward Tylor (182-1917), antropólogo inglês. 
231 Culture (termo inglês significando cultura) 
232 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14º ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2001. p. 25-26. 
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nascimento, dotada apenas da capacidade ilimitada de obter conhecimento, através 

de um processo que hoje denominamos de  endoculturação. 

 

No campo do Direito, por exemplo, César Lombroso tentou associar 

aparência física com tendência para comportamentos criminosos, mas o perigo 

desse tipo de explicação é que facilmente associam-se com tipos de discriminação 

raciais e sociais numa tentativa de justificar as diferenças sociais. Por incrível que 

pareça, ainda há os que assim comungam. 

 

Deste modo, apesar da teoria lombrosiana ser considerada ultrapassada, seu 

ranço parece estar bastante presente na dinâmica social opressiva e discriminatória 

em relação, sobretudo aos pobres. 

 

3.2.3.1 Horizonte transcendente: Direito como ato do espírito, racionalidade e 

fé 

 

Em uma visão bastante transcendente, Silas Rodrigues Gonçalves aponta 

que Direito é Construção Cultural233, de modo que “toda Cultura é ato do espírito 

movido pela fé, e, o Direito é Cultura. Logo, é possível afirmar-se à luz dos 

pressupostos, o Direito é ato do espírito, é racionalidade e é fé.”  

 

Prossegue dizendo que ”o Direito é a permanente intenção do homem de 

realizar a Justiça Eterna, hoje, aqui na terra, portanto, - é ato de fé”.234 

 

Por sua vez, Paulo Nader reconhece e apresenta um o Direito como processo 

de adaptação social e construção cultural, com destaque às instituições jurídicas, 

inclusive, ressaltando este direito como um instrumento, ou melhor, um meio e não 

um fim com escopo à alcançar o equilíbrio e a harmonia social: 

 

                                                 
233 GONÇALVES, Silas Rodrigues. Fundamentos para a renovação do Direito frente aos desafios 
do Terceiro Milênio. 1995. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 1995. 
p. 26. 
234 GONÇALVES, Silas Rodrigues. Fundamentos para a renovação do Direito frente aos desafios 
do Terceiro Milênio. 1995. Tese (Doutorado em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 1995. 
p. 26. 
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[...] necessidades de paz, ordem e bem comum levam a sociedade à  
criação de um organismo responsável pela instrumentalização e 
regência desses valores. Ao Direito é conferida esta  importante  
missão. A sua faixa ontológica localiza-se no mundo da cultura, pois 
representa elaboração humana. O Direito não corresponde às 
necessidades individuais, mas a uma carência da coletividade. A sua 
existência exige uma equação social. Só se  tem direito relativamente 
a alguém. O homem que vive fora da sociedade vive fora do império 
das leis. O homem só, não possui direitos nem deveres.[...] o homem 
e para a sociedade, o Direito não constitui um fim, apenas um meio 
para tornar possível a convivência e o  progresso social. [...] As 
instituições jurídicas são inventos humanos que sofrem variações no 
tempo e no espaço. Como processo de adaptação social, o Direito 
deve estar sempre se refazendo, em face da mobilidade social. A 
necessidade de ordem, paz, segurança, justiça, que o Direito visa a 
atender, exige procedimentos sempre novos. Se o Direito se 
envelhece, deixa de ser um  processo de adaptação, pois passa a 
não exercer a função para a qual foi criado. Não basta, portanto, o 
ser do Direito na sociedade, é indispensável o ser atuante, o ser 
atualizado. Os processos de adaptação devem-se renovar, pois 
somente assim o  Direito será um instrumento eficaz na garantia do 
equilíbrio e da harmonia social.235 

 

O homem parece ser o resultado do meio cultural em que foi socializado. Ele 

é um herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 

experiência adquirida pelas numerosas gerações que o antecederam.  

 

A manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as 

inovações e invenções. Assim, diante de um mesmo material cultural, dois cientistas  

em pontos diversos do globo agindo independentemente chegaram a um mesmo 

resultado. Tudo o que o faz, aprendeu com os seus semelhantes e não decorre das 

imposições originadas fora da cultura. Toda a experiência de um indivíduo é 

transmitida aos demais, criando assim um interminável processo de acumulação.  

 

A comunicação, sem dúvida, é um processo cultural, onde a linguagem 

humana é um produto da cultura, mas não existiria cultura se o homem não tivesse a 

possibilidade de desenvolver um sistema articulado de comunicação oral.  

 

O homem é capaz de transmitir uma experiência vivida aos seus 

descendentes no decorrer do tempo através de um complexo sistema simbólico.236 

                                                 
235 NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 26º ed. rev e atual. Rio de Janeiro: Forense, 
2006. p. 19-20. 
236 A linguagem. 
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Os símbolos têm variações de significados, de acordo com cada cultura e o 

complexo sistema simbólico forma a cultura. É o exercício da faculdade de 

simbolização que cria a cultura e o uso de símbolos que torna possível a sua 

perpetuação.  

 

Em verdade, para perceber o significado de um símbolo é preciso conhecer a 

cultura que o criou, levando Levi-Strauss a considerar cultura como sistemas 

estruturais, definindo cultura como um sistema simbólico que é uma criação 

acumulativa da mente humana.  

 

A maneira de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e axiológica237, os 

diferentes comportamentos sociais e mesmo as posturas corporais são assim 

produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma 

determinada cultura.  

 

Todos os homens são dotados do mesmo equipamento anatômico, mas a 

utilização do mesmo, ao invés de ser determinada geneticamente, depende de um 

aprendizado e este consiste na cópia de padrões que fazem parte da herança 

cultural do grupo.  

 

O fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como 

conseqüência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto 

e o mais natural.  

 

Esta tendência, chamada de etnocentrismo, é responsável em seus casos 

extremos pela ocorrência de numerosos conflitos sociais, regionais e até mundiais, 

gerando fenômenos que passam a tentar justificar supostos processos civilizatórios 

de dominação238 de um povo sobre outro, gerando guerras, imperialismos e até 

mesmo a justificar modernamente processos de globalização. 

 

                                                 
237 Em outras palavras: valorativa. 
238 Social, cultural e econômica. 
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No tocante a participação do individuo em sua cultura é sempre limitada, 

nenhuma pessoa é capaz de participar de todos os elementos de sua cultura. Isso 

decorre da idade e de outros elementos impostos pela própria cultura.  

 

Embora nenhum individuo conheça totalmente o seu sistema cultural, é 

necessário ter um conhecimento mínimo para operar dentro do mesmo.  

 

A cultura é dinâmica, de maneira que as explicações encontradas pelos 

membros das diversas sociedades humanas, são lógicas e encontram sua coerência 

dentro do próprio sistema.  

 

As mudanças de costumes são bastante comuns e representam o desenlace 

de numerosos conflitos, os mais antigos querem manter os seus costumes, sendo 

mais conservadores, enquanto que os mais jovens contestam a sua permanência e 

querem substituí-los por novos procedimentos. 

 

Levando-se a concluir que todo sistema cultural está sempre em mudança e 

entender essa dinâmica é necessário para evitar conflitos e preconceitos entre 

gerações e povos distintos. Assim, não resta dúvida que grande parte dos padrões 

culturais de um dado sistema foram copiados de outros sistemas culturais, esse 

processo é denominado difusão e sem ela não seria possível o grande 

desenvolvimento atual da humanidade. 

 

3.2.4 A escola: possibilidade de libertação 

 

Ao falarmos da escola239, temos de ter a coragem de dizer que ela não 

democratiza, ao contrário, reproduz a divisão social e mantêm os privilégios de 

classe. Basta se observar os textos didáticos que veiculam certos valores que visam 

adequar o “ajustamento” do individuo à sociedade, esta por sua vez já estabelecida 

e na qual tensões sociais são mascaradas ou até mesmo, pasmem, “embelezadas”. 

                                                 
239

 Para o pensador marxista francês Louis Althusser, in Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado, as 

instituições como o aparelho do Estado (órgão governamentais) e principalmente a escola seriam responsáveis 

pela reprodução da ideologia dominante entre os membros da sociedade capitalista. 
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Para João Baptista Herkenhoff, nessa ótica de mundo existe apenas uma 

única tensão, qual seja: a da ordem ou da desordem, em outras palavras, a da lei e 

do desrespeito à lei, assim, prevalecendo a ordem e a lei o mundo estará salvo.240 

 

Será? Então qual a razão por vivenciarmos esta realidade tão perversa e 

cruel à maioria das pessoas? Qual seria esta ordem? E que lei é esta que produz 

tanta injustiça e se revela negadora do próprio direito?  

 

São indagações que o aluno deveria ser capacitado a fazê-las no pleno 

exercício de sua cidadania e no desenvolvimento de suas potencialidades, no 

aperfeiçoamento de si, intelectualmente e espiritualmente, pensando o mundo, sua 

vida, sua realidade e seu futuro, singular e coletivamente. 

 

Fato que não podemos ignorar as tensões existentes que latentes e 

constantes nas relações humanas, inclusive, nas relações com o Estado, assim, 

inaceitável negligenciar o conflito entre o mundo dos direitos do homem e dos 

homens sem direitos, tampouco entre oprimidos e opressores,241ou entre os que tem 

efetivo acesso à educação e o conhecimento  e seus excluídos, o que acaba por 

negar-lhes a própria cidadania e sua dignidade. 

 

Não são raros nos diversos textos didáticos a apresentação de um mundo de 

“fantasia” com a realidade desfigurada e viciada, com estereótipos deformadores do 

mundo real e, portanto, ilusórias, mas não à toa, pois desta forma se cria o óbice 

necessário a impedir “pensar o mundo”. 

 

Não se compreende seu presente e sua realidade, tampouco seu passado e 

sua história, e neste quadro leva conduzir seu futuro em grilhões e amarras que 

apenas o saber e o sopro da esperança conseguiriam libertar.  

 

Esta “barreira” de “poder” com liberdade “pensar o mundo”, “pensar a si e de 

si” acaba por corroer não apenas sua cidadania, mas alcança no indivíduo também 

                                                 
240 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito (a luz de uma perspectiva axiológica, 
fenomenológica e sociológica política). 12º ed. ampl.  Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 113. 
241 HERKENHOFF, João Baptista. Como Aplicar o Direito (a luz de uma perspectiva axiológica, 
fenomenológica e sociológica política). 12º ed. ampl.  Rio de Janeiro: Forense, 2010,p. 114. 
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sua personalidade e individualidade tendo feitos são devastadores no mundo “real”, 

criando um espaço, em verdade, sem cidadãos e que se projeta no tempo-espaço.  

  

Na globalização atual esta deformação alcança a escola e se amplia na 

reprodução de sua ideologia que mantenedora. A escola tem muita dificuldade em 

romper estas amarras, mas vive em constante luta graças a abnegados professores 

que representam a esperança de que o conhecimento pode ser libertador.  

 

Márcia Cristina de Arruda Alvim242 ao apontar o caráter de autonomia do 

indivíduo, na medida em que ele traça seu projeto de vida, através da liberdade 

baseada na moral para o livre desenvolvimento da personalidade, sendo a educação 

o processo que contribui para que esse pleno desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo venha a ser atingido. 

 

Em uma lúcida crítica, destaca Marcia Alvim243 que “mundo capitalista repete 

há muitas décadas o velho bordão de que a educação deve servir para formar 

pessoas profissionalmente competentes, que contribuam para modernizar 

economicamente o mundo”, entretanto, esta falácia é desconstruída na medida em 

que a educação se revela instrumento de maior importância para o exercício da 

cidadania e não apenas a servir de instrumental à lógica capitalista244, na qual o 

termo “aluno” passou a ser designado “cliente”, tal postura também se encontra 

assento no abastardamento do serviço público. 

 

A escola que não liberta implica em uma realidade na qual grande é a 

perversão moral e humana que leva a falsa percepção da “naturalidade” da 

desigualdade entre ricos e pobres, e não como produto social. 

 

                                                 
242 ALVIM, Marcia Cristina de Souza. Educação e Multiculturalismo. Revista Mestrado em Direito, 
UNIFIEO, Osasco, v. 11, nº 2, 2011. Disponível em: 
 <http://intranet.unifieo.br/legado/edifieo/index.php/rmd/article/view/554/574>. Acesso em: 8 nov. 
2012, p. 138. 
243 ALVIM, Marcia Cristina de Souza. A educação inclusiva na Constituição Federal de 1988. 
Revista Mestrado em Direito, UNIFIEO, Osasco, v. 8, nº 1, 2008. Disponível em: 
<http://intranet.unifieo.br/legado/edifieo/index.php/rmd/article/view/183/270>. Acesso em: 08 nov. 
2012. p. 18. 
244 Citamos como exemplo as condutas visando o lucro acima de tudo e coisificação dos seres 
humanos para se alcançar tais objetivos. 
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A impressão que se tem, ou que se quer que se tenha, é que a riqueza e a 

pobreza fazem parte da natureza das coisas, a família é apresentada sem conflitos, 

com papéis bem marcados e a pátria merece ufanismos, ocultado assim todas as 

mazelas da sociedade.  

 

A educação deve ser libertadora, na medida em que alicerça o 

desenvolvimento da autonomia do indivíduo e conseqüentemente disponibiliza 

condições ao indivíduo de escolher seus caminhos dentre as diversas possibilidades 

na busca de sua felicidade.245 

 

Corrobora, nesse sentido, Silas Rodrigues Gonçalves ao exaltar o “milagre da 

transformação social”.246 Aconselhando que “[...] não mais sejamos medrosos e 

tíbios, a viver a grande farsa, enganando e sendo enganados...não mais sejamos os 

egoístas alienados a viver do oco, a vida sem sentindo. [...] possamos transformar a 

terra como homens para quem não há impedimento algum.247 

 

Assim, nessa perspectiva fica evidente que tudo isso impede a tomada de 

consciência dos conflitos e contradições da sociedade, criando ao contrário, 

predisposição ao conformismo e a passividade, tendo portanto uma função 

ideológica. E no sonhar com uma nova escola vislumbra-se um mundo no qual o ser 

humano busca a felicidade, produz cultura e transforma o meio ao qual está 

inserido.248 

 

 Consciente dos processos de globalização que se projetam no mundo, 

inclusive na educação, Gabriel Chalita pondera a prática do capitalismo predatório e 

vislumbra um cenário no futuro de “valorização do ser e não do ter”: 

 

                                                 
245 ALVIM, Marcia Cristina de Souza. Educação, cidadania e o acesso à justiça.  UNIFIEO, Osasco, 
v. 6, nº 2, 2006. Disponível em: < 
http://intranet.unifieo.br/legado/edifieo/index.php/rmd/article/view/39/77>. Acesso em: 8 nov. 2012, p. 
99. 
246 GONÇALVES, Silas Rodrigues. Fundamentos para a renovação do Direito frente aos desafios 
do Terceiro Milênio. 1995. Tese (Doutorado em Direito)-Universidade Mackenzie, São Paulo, 1995, 
p. 15. 
247 GONÇALVES, Silas Rodrigues. Fundamentos para a renovação do Direito frente aos desafios 
do Terceiro Milênio. 1995. Tese (Doutorado em Direito)-Universidade Mackenzie, São Paulo, 1995, 
p. 17-18.  
248 CHALITA, Gabriel. Os dez mandamentos da ética. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2003, p. 19. 
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Hoje as fronteiras deixaram de existir; se por um lado isso tornou 
possível a prática de um capitalismo predatório, por outro derrubou 
os velhos preconceitos de raça, cor, credo e gênero. Não interessa a 
ninguém a origem étnica de quem está do outro lado do mundo 
recebendo uma mensagem pela internet; interessam, sim, seus 
valores, a riqueza de sua cultura. A essência prepondera sobre a 
aparência. Talvez o cenário do futuro próximo seja o da valorização 
do ser e não do ter.249 

 

Gabriel Chalita destaca a possibilidade de ser a conquista da cidadania a 

grande utopia da educação, afinal, o aprender e o pensar possibilitam compreender 

o mundo e intervir, nesse sentido a escola é verdadeiramente libertadora: 

 
Parece utopia. Mas o que seria de nós sem ela? A utopia que nos 
obriga a buscar no horizonte novas possibilidades e metas. O 
contrário é acomodação. E talvez uma grande utopia em educação 
seja a conquista da cidadania. A capacidade de aprender a aprender, 
a busca de uma visão ampla do mundo, o saber pensar são desafios 
reais para a escola do século XXI. A escola do presente deve formar 
seres humanos com capacidade de entender e intervir no mundo em 
que vivem. Não meros espectadores, sujeitos sem ânimo e sem 
conhecimento crítico para enfrentar a revolução de valores, de 
técnicas e de meios que se deflagrou.250 
 

 

Não há que ser a educação mero “instrumento do conhecimento para fins de 

competitividade. [...] não pode ser reducionista em nenhum aspecto; deve ser ampla, 

na direção da formação de seres humanos completos, críticos e participativos, na 

direção da construção da cidadania".251 

 

3.2.5 Ideologia: as amarras invisíveis 

 

Sem dúvida que a palavra ideologia tem uma conceituação complexa e toma 

formas também diversas dependendo de seu pensador. O termo foi criado no século 

XIX, por Destutt de Tracy252, para designar uma “ciência das Ideias”.253 

 

                                                 
249 CHALITA, Gabriel. Educação: a solução está no afeto. 4º. ed. São Paulo: Gente, 2001.p. 59. 
250 CHALITA, Gabriel. Educação: a solução está no afeto. 4º. ed. São Paulo: Gente,2001. p. 59-60. 
251 CHALITA, Gabriel. Educação: a solução está no afeto. 4º. ed. São Paulo: Gente,2001.p. 58. 
252 Filósofo e político francês. 
253 ARANHA, Maria Lucia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à 
Filosofia. 4º ed. rev. São Paulo:Moderna, 2009. p.120. 
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Marilena Chaui entende a ideologia como uma das maneiras pelas quais as 

sociedades históricas procuram oferecer a imagem de uma única Cultura e de uma 

única história, ocultando a divisão social interna: 

 

Finalmente, uma comunidade cria a mesma Cultura para todos os 
seus membros, mas numa sociedade isso não é possível, e as 
diferentes classes sociais produzem culturas diferentes e mesmo 
antagônicas. Por esse motivo é que as sociedades conhecem um 
fenômeno inexistente nas comunidades: a ideologia. Esta é resultado 
da imposição da cultura dos dominantes à sociedade inteira, como se 
todas as classes e todos os grupos sociais pudessem e devessem 
ter a mesma Cultura, embora vivendo em condições sociais 
diferentes. A ideologia é uma das maneiras pelas quais as 
sociedades históricas buscam oferecer a imagem de uma única 
Cultura e de uma única história, ocultando a divisão social interna.254 

 

Assim, a “concepção marxista de ideologia prevalece o sentido negativo de 

instrumento de dominação de uma classe sobre outra”255, entendendo-se por 

ideologia: 

 

A produção de idéias, de representações e da consciência está, no 
princípio, diretamente vinculada à atividade material e o intercâmbio 
material dos homens, como a linguagem da vida real. As representações, o 
pensamento, o comércio espiritual entre os homens, aparecem aqui como 
emanação direta de seu comportamento material. O mesmo ocorre com a 
produção espiritual, tal como aparece na linguagem da política, das leis, da 
moral, da religião, da metafísica, etc., de um povo. São os homens os 
produtores de suas representações, de suas idéias, etc., mas os homens 
reais e atuantes, tal como são condicionados por um determinado 
desenvolvimento de suas forças produtivas e das relações a eles 
correspondentes, até chegar às suas mais amplas formações. A 
consciência nunca pode ser outra coisa que o ser consciente, e o ser dos 
homens é o seu processo da vida real. E se, em toda ideologia, a 
humanidade e suas relações aparecem de ponta-cabeça, como ocorre em 
uma câmara escura, tal fenômeno resulta de seu processo histórico de vida, 
da mesma maneira pela qual a inversão dos objetos na retina decorre de 
seu processo de vida diretamente físico. [...] Desse modo, a moral, a 
religião, a metafísica e qualquer outra ideologia, assim como as formas de 
consciência que a elas correspondem, perdem toda a aparência de 
autonomia. Não têm história nem desenvolvimento; mas os homens, ao 
desenvolverem sua produção material e relações materiais, transformam, a 
partir da sua realidade, também o seu pensar e os produtos de seu pensar. 
Não é a consciência que determina a vida, mas a vida é que determina a 
consciência.256 

 

                                                 
254 CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Atica, 2000.p. 378. 
255 ARANHA, Maria Lucia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à 
Filosofia. 4º ed. rev. São Paulo:Moderna, 2009. p.120. 
256 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. Trad. Rubens Enderle, Nélio Schneider e 
Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 93-94.(cf.) 
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A produção de ideias, de representações, da consciência, está, em princípio, 

imediatamente entrelaçada com a atividade material e com o intercâmbio material 

dos homens, com a linguagem da vida real. O representar, o pensar, o intercâmbio 

espiritual dos homens ainda aparecem, aqui, como emanação direta de  seu  

comportamento  material.   

 

Segundo Alvaro Cordeiro, sob ótica marxista, tem-se “na formação das 

sociedades existe uma tendência à cristalização da divisão social, estabelecendo-se 

uma atividade específica para cada indivíduo destinada a ele pelo conjunto das 

relações sociais, nível das forças produtivas e administração da propriedade”.257  

 

Acrescenta que “opera-se então a ideologia, na medida em que o homem não 

percebe o seu lugar e atividade que realiza e, além disso, entende ambos como 

naturais e inevitáveis”.258 

 

Através do conceito de ideologia, Marilena Chaui intenta demonstrar como os 

interesses capitalistas tornaram-se valores gerais, bem como destacando que sua 

assimilação pelas classes dominadas é ideológica, implicando em uma legitimação 

de interesses materiais que não lhes são próprios: 

 

Os que produzem idéias separam-se dos que produzem coisas, 
formando um grupo à parte. Pouco a pouco, à medida em que vão 
ficando mais distantes e separados dos trabalhadores materiais, os 
que produzem idéias começam a acreditar que a consciência e o 
pensamento estão, em si e por si mesmos, separados das coisas 
materiais, existindo em si e por si mesmos. Ou seja, como têm a 
experiência de formar um grupo social à parte, julgam-se 
independentes da própria sociedade e passam a acreditar na 
independência entre a consciência e o mundo material, entre o 
pensamento e as coisas produzidas socialmente. Conferem 
autonomia à consciência e às idéias e, finalmente, julgam que as 
idéias não só explicam a realidade, mas a produzem. Surge a 
ideologia como afirmação da independência das idéias e da 
capacidade de as idéias criarem a realidade, ou, como muitos 
costumam dizer, na crença de que “as idéias é que movem o 
mundo”.259  

                                                 
257 CORDEIRO, Alvaro Merlos Akinaga. A Filosofia do direito marxista e o estado social de direito 
brasileiro. 2010. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 
2010.p.25. 
258 CORDEIRO, Alvaro Merlos Akinaga. A Filosofia do direito marxista e o estado social de direito 
brasileiro. 2010. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 2010. 
259 CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000.p. 388. 
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No trabalho alienado o produtor não pode reconhecer-se no produto de seu 

trabalho, sobretudo porque as condições desse trabalho, suas finalidades reais, bem 

como seu valor não dependem do próprio trabalhador, mas do dono260 das 

condições do trabalho.  

 

Neste quadro, o trabalhador não se reconhece no produto de seu trabalho “e 

como se não bastasse, o fato de que o produtor não se reconheça no seu próprio 

produto, não o veja como resultado de seu trabalho, faz com que o produto surja 

como um poder separado do produtor e como um poder que o domina e ameaça”.  

 

Marilena Chaui destaca que “a elaboração propriamente materialista da 

alienação no modo de produção capitalista é feita por Karl Marx em “O Capital”. 

Trata-se do fetichismo da mercadoria”261. Faz considerações relevantes sobre a 

mercadoria relacionando seu valor de uso e de troca: 

 

Que é a mercadoria? Trabalho humano concentrado e não pago. Por 
depender da forma da propriedade privada capitalista, que separa o 
trabalhador dos meios, instrumentos e condições da produção, a 
mercadoria é uma realidade social. [...] o trabalhador e os demais 
membros da sociedade capitalista não percebem que a mercadoria, 
por ser produto do trabalho, exprime relações sociais determinadas. 
Percebem a mercadoria como uma coisa dotada de valor de uso 
(utilidade) e de valor de troca (preço). Ela é percebida e consumida 
como uma simples coisa [...] em lugar da mercadoria aparecer como 
resultado de relações sociais enquanto relações de produção, ela 
aparece como um bem que se compra e se consome. Aparece como 
valendo por si mesma e em si mesma, como se fosse um dom 
natural das próprias coisas. Basta entrarmos num supermercado nos 
sábados à tarde para vermos o espetáculo de pessoas tirando de 
prateleiras mercadorias como se estivessem apanhando frutas numa 
árvore, para entendermos como a mercadoria desapareceu enquanto 
trabalho concentrado e não pago.262 
 

Valendo destacar inteligente apontamento que a Alvaro Merlos Akinaga 

Cordeiro acerca do fetichismo e sua abstração: 

 

Além do fenômeno da divisão social do trabalho e seus efeitos 
nefastos, outras manifestações da realidade social fazem a 
manutenção do status quo. Já foi dito que o processo histórico tem 

                                                 
260 Proprietário. 
261 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010. p. 57 
262 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010. p. 57-58. 
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um caráter natural e objetivo, mas a cada momento da história, as 
forças sociais e a realidades escapam ao controle e à vontade dos 
homens. [...] as conseqüências dos atos se propagam muito além 
dos homens que os originaram, sobretudo dos maiores entre eles. 
Esse caráter objetivo condiciona o fetichismo, apesar de não se 
confundir com ele. O fetichismo propriamente dito apenas aparece 
em tal caráter quando as abstrações escapam ao controle, ao 
pensamento a à vontade dos homens. [...] o valor de mercado e o 
dinheiro em si mesmos não são mais do que abstrações 
quantitativas: expressões abstratas de relacionamentos sociais e 
humanos. Contudo, essas abstrações se materializam e intervém 
como entidades dentro da vida social e através da história, acabando 
por dominar ao invés de serem dominadas. O processo natural e 
objetivo tomam então um sentido novo. A história do dinheiro e do 
capital, a partir desta perspectiva, não é mais do que a história de 
uma abstração; todavia, também é um processo histórico objetivo, 
passível de avaliação científica.263 

 

Alvaro Cordeiro reconhece que os fetiches também intervém na história e 

alinhando-se a Henri Lebfreve destaca seu papel interventivo na história e na vida 

econômico-social dos indivíduos: 

 

Os fetiches ideológicos, as abstrações realizadas, ganham assim uma 
espécie de vida independente e objetiva, particularmente no âmbito das 
religiões, das morais e das metafísicas. Os fetiches intervém na história e 
na vida da formação econômico-social: dentro delas, por meio das ações 
dos indivíduos e das classes, vêm a tornar-se fatores ativos, essenciais em 
aparência, subordinados factualmente. Assim se determina 
sociologicamente, em sua condição de processo humano que escapa ao 
controle dos homens, o que já denominamos filosoficamente de 
alienação.264  

 

Por sua vez, o conceito de práxis de Karl Marx é compreendido como prática 

aliada à teoria, desenvolvida através do pensamento: 

 

Uma vez conhecidas as interpretações de Marx acerca dos valores e 
condutas reproduzidas pelo homem, sempre como manifestações 
decorrentes de uma ilusão interna e externa, cabe analisar a solução 
filosófica criada pelo autor, a qual se daria por meio da chamada 
Práxis. O conceito de práxis de Marx é compreendido como prática 
aliada à teoria, desenvolvida através do pensamento, não restrita, 

                                                 
263 CORDEIRO, Alvaro Merlos Akinaga. A Filosofia do direito marxista e o estado social de direito 
brasileiro. 2010. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 2010. p. 
22. 
264 LEFEBVRE, Henri. Marxismo. Trad. William Lagos. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2009. p. 74. 
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mas sim como busca de compreensão mais consistente da atividade 
prática, com fins conscientes de intervenção na realidade.265 

 

Alvaro Merlos Akinada Cordeiro266 alinhado a Leandro Konder pontua que a 

práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, 

alterando a realidade objetiva e, para poderem alterá-la, transformando-se a si 

mesmos. Em outras palavras, é a ação que precisa da reflexão, do 

autoquestionamento, da teoria, nesse sentido é a teoria que remeta à ação, que 

enfrenta o desafio de verificar seus acertos e desacertos, cotejando-os com a 

prática. 

 

Acrescentando ainda complementação reflexiva de Henri Lebfreve:  

 

Por exemplo, o direito moderno discorre sobre os relacionamentos da 
propriedade capitalista e tenta deduzi-los a partir de princípios 
abstratos, morais, ilusoriamente superiores e universais, 
confundindo, poupança com capital, propriedade privada com 
propriedade dos meios de produção, liberdade de trabalho com 
liberdade de explorar o trabalho alheio, exploração do homem com 
exploração da natureza etc. Ele codifica as reações dentro desse 
modo de produção determinado; adquire assim uma espécie de vida 
própria e reage continuamente com a estrutura da qual faz parte 
integrante.267 

 

Por sua vez, sobre a obra “A ideologia alemã”, Marilena Chaui ressalta o 

processo de inversão, na qual a ideologia faz com que se veja o mundo de cabeça 

para baixo: 

 
A consciência268 [...] estará indissoluvelmente ligada às condições 
materiais de produção da existência, das formas de intercâmbio e de 
cooperação, e as idéias nascem da atividade material. Isto não 
significa, porém, que os homens representem nessas idéias a 
realidade de suas condições materiais, mas, ao contrário, 
representam o modo como essa realidade lhes aparece na 
experiência imediata. Por esse motivo, as idéias tendem a ser uma 
representação invertida do processo real, colocando como origem ou 
como causa aquilo que é efeito ou conseqüência, e vice-versa. [...] 

                                                 
265 CORDEIRO, Alvaro Merlos Akinaga. A Filosofia do direito marxista e o estado social de direito 
brasileiro. 2010. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 2010. p. 
22-23. 
266 CORDEIRO, Alvaro Merlos Akinaga. A Filosofia do direito marxista e o estado social de direito 
brasileiro. 2010. Monografia (Graduação em Direito) - Universidade Mackenzie, São Paulo, 2010. p. 
23. 
267 LEFEBVRE, Henri. Marxismo, trad. William Lagos. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2009.p. 75. 
268 Destaca Marilena Chaui com base na obra A ideologia alemã de Marx e Engels 
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por exemplo, a Natureza, tal como se exprime nas idéias da religião 
natural, não surge como relação dos homens com um meio 
trabalhado por eles, mas é representada como um poder separado, 
estranho, insondável e que comanda de fora as ações humanas.269 

 

Nesta obra são apresentados três elementos básicos que caracterizarão a 

compreensão da sociedade capitalista e sua definição de ideologia: separação, 

determinação e inversão. 

 

A separação como resultante da afirmação da divisão da vida humana em 

duas instancias específicas: a infraestrutura270 e a superestrutura.271 

 

A determinação como relação decorrente da separação entre infra estrutura e 

superestrutura, de maneira que a partir desta separação, observa-se o domínio 

estabelecido pela infraestrutura sobre a superestrutura, onde serão as relações de 

produção que determinarão a organização social.272 

 

As idéias tem sua origem na vida material273, postulam Karl Marx e Friedrich 

Engels, sendo, pois, por ela determinadas. 

 

O terceiro elemento é a inversão, estabelecido como elemento fundamental 

do conceito de ideologia, considerada a distorção da realidade, onde as idéias 

dominantes de uma época são as idéias da classe então dominantes. 

 

Assim, aponta Marilena Chaui que as relações sociais são representadas 

pelas idéias de maneira invertida que vai se estabelecendo a partir da ideologia: 

 

[...] as relações sociais são representadas imediatamente pelas 
idéias de maneira invertida. Com efeito, à medida que uma forma 
determinada da divisão social do trabalho se estabiliza, se fixa e se 
repete, cada indivíduo passa a ter uma atividade determinada e 

                                                 
269 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 64. 
270 Entendida como esfera da produção material, compondo-se da economia, ou seja, relacionada a 
produção de bens necessários à sobrevivência dos homens. 
271 Entendida como esfera da produção das idéias, constituída da moral, do direito, da política e das 
artes. 
272 Referindo-se as formas de convívio e comportamento entre os homens. 
273 Entendendo se como as relações de produção que os homens estabelecem entre si, no qual a 
esfera econômica irá organizar as idéias sobre a sociedade, notadamente com a diferenciação entre 
possuidores e não possuidores dos meios de produção. 
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exclusiva que lhe é atribuída pelo conjunto das relações sociais, pelo 
estágio das forças produtivas e, evidentemente, pela forma da 
propriedade. Cada um não pode escapar da atividade que lhe é 
socialmente imposta. A partir desse momento, todo o conjunto das 
relações sociais aparece nas idéias como se fossem coisas em si, 
existentes por si mesmas e não como conseqüência das ações 
humanas. Pelo contrário, as ações humanas são representadas 
como decorrentes da sociedade, que é vista como existindo por si 
mesma e dominando os homens. Se a Natureza, pelas idéias 
religiosas, se “humaniza” ao ser divinizada, em contrapartida a 
Sociedade se “naturaliza”, isto é, aparece como um dado natural, 
necessário e eterno, e não como resultado da praxis humana. “Esta 
fixação da atividade social – esta consolidação de nosso próprio 
produto num poder objetivo superior a nós, que escapa de nosso 
controle, que contraria nossas expectativas e reduz a nada nossos 
cálculos – é um dos momentos fundamentais do desenvolvimento 
histórico que até aqui tivemos”.274 
 

Do processo de alienação como forma inicial de consciência, vai nascendo a 

ideologia propriamente dita: 

 

A forma inicial da consciência é, portanto, a alienação. [...] E porque 
a alienação é a manifestação inicial da consciência, a ideologia será 
possível: as idéias serão tomadas como anteriores a praxis, como 
superiores e exteriores a ela, como um poder espiritual autônomo 
que comanda a ação material dos homens. A divisão social do 
trabalho torna-se completa quando o trabalho material e o espiritual 
se separam. Somente com essa divisão “a consciência pode 
realmente imaginar ser diferente da consciência da praxis existente, 
representar realmente algo, sem representar algo real. Desde esse 
instante, a consciência está em condições de emancipar-se do 
mundo e entregar-se à construção da teoria, da teologia, da filosofia, 
da moral, etc., ‘puras'“.275 

 

Precisa a afirmação de que “nasce agora a ideologia propriamente dita, isto é, 

o sistema ordenado de idéias ou representações e das normas e regras como algo 

separado e independente das condições materiais”276, afinal seus produtores277 não 

estão diretamente vinculados à produção material das condições de existência.  

 

Exprimindo, sem que se perceba, a desvinculação ou separação através de 

suas idéias, em outras palavras, é dizer que as idéias aparecem como produzidas 

                                                 
274 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 64-65. 
275 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 64-65. 
276 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 66. 
277 Os teóricos, os ideólogos, os intelectuais. 



141 

 

somente pelo pensamento, porque os seus pensadores estão distanciados da 

produção material. 

 

Desta feita, levando Marilena Chaui a ressaltar os aspectos da aparente 

contradição que se estabelece realmente entre as idéias e o mundo, negando-a, e 

esclarecendo que é uma conseqüência do fato de que o mundo social é 

contraditório, salientando que as contradições reais permanecem ocultas: 

 

[..] em lugar de aparecer que os pensadores estão distanciados do 
mundo material e por isso suas idéias revelam tal separação, o que 
aparece é que as idéias é que estilo separado do mundo e o 
explicam. As idéias não aparecem como produtos do pensamento de 
homens determinados278,mas como entidades autônomas 
descobertas por tais homens. As idéias podem parecer estar em 
contradição com as relações sociais existentes, com o mundo 
material dado, porém essa contradição não se estabelece realmente 
entre as idéias e o mundo, mas é uma conseqüência do fato de que 
o mundo social é contraditório. Porém, como as contradições reais 
permanecem ocultas279, parece que a contradição real é aquela entre 
as idéias e o mundo. [...]por exemplo, faz parte da ideologia 
burguesa afirmar que a educação é um direito de todos os homens 
[...] na realidade sabemos que isto não ocorre. Nossa tendência, 
então, será a de dizer que há uma contradição entre a idéia de 
educação e a realidade. Na verdade [...] essa contradição existe 
porque simplesmente exprime, sem saber, uma outra: a contradição 
entre os que produzem a riqueza material e cultural com seu trabalho 
e aqueles que usufruem dessas riquezas, excluindo delas os 
produtores. Porque estes se encontram excluídos do direito de 
usufruir os bens que produzem, estão excluídos da educação, que é 
um desses bens. Em geral, o pedreiro que faz a escola; o marceneiro 
que faz as carteiras, mesas e lousas, são analfabetos e não têm 
condições de enviar seus filhos para a escola que foi por eles 
produzida. Essa é a contradição real, da qual a contradição entre a 
idéia de “direito de todos â educação” e uma sociedade de maioria 
analfabeta é apenas o efeito ou a consequência.280 

 

Ainda sobre a divisão social do trabalho, aponta na visão marxista, a divisão 

entre trabalho intelectual e material, com a separação de homens em classes e o 

aparecimento do Estado como um poder para manter os interesses particulares da 

classe que domina a sociedade: 

 

                                                 
278 aqueles que estão fora da produção material direta. 
279 São as contradições entre as relações de produção ou as forças produtivas e as relações sociais 
280 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 66-67. 
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Assim como da divisão entre trabalho material e intelectual nasce a 
suposição de uma autonomia das idéias, como se fossem ou como 
se tivessem uma realidade própria independente dos homens, assim 
também, da separação entre os homens em classes sociais 
particulares com interesses particulares contraditórios, nasce a idéia 
de um interesse geral ou comum que se encama numa instituição 
determinada: o Estado. O Estado aparece como a realização do 
interesse geral (por isso Hegel dizia que o Estado era a 
universalidade da vida social), mas, na realidade, ele é a forma pela 
qual os interesses da parte mais forte e poderosa da sociedade (a 
classe dos proprietários) ganham a aparência de interesses de toda 
a sociedade. O Estado não é um poder distinto da sociedade, Que a 
ordena e regula para o interesse geral definido por ele próprio 
enquanto poder separado e acima das particularidades dos 
interesses de classe. Ele é a preservação dos interesses particulares 
da classe que domina a sociedade. Ele exprime na esfera da política 
as relações de exploração que existem na esfera econômica. O 
Estado é uma comunidade ilusória. Isto não quer dizer que seja falso, 
mas sim que ele aparece como comunidade porque é assim 
percebido pelos sujeitos sociais. Estes precisam dessa figura uni 
ficada e unificadora para conseguirem tolerar a existência das 
divisões sociais, escondendo que tais divisões permanecem através 
do Estado. O Estado é a expressão política da sociedade civil 
enquanto dividida em classes. Não é, como imaginava Hegel, a 
superação das contradições, mas a vitória de uma parte da 
sociedade sobre as outras.281 
 

Na ótica marxista, somente pelas relações sociais de produção e suas 

representações pensadas que se podem superar a divisão social propulsora da 

desigualdade, conforme já se pontuou na ocasião anterior quando se enfrentou esta 

questão: 

 
A divisão social, que separa proprietários e destituídos, exploradores 
e explorados, que separa intelectuais e trabalhadores, sociedade civil 
e Estado, interesse privado e interesse geral, é uma situação que 
não será superada por meio de teorias, nem por uma transformação 
da consciência, visto que tais separações não foram produzidas pela 
teoria nem pela consciência, mas pelas relações sociais de produção 
e suas representações pensadas. [...] Marx e Engels mostram que as 
relações dos indivíduos com sua classe é uma relação alienada. [...] 
assim como a Natureza, a Sociedade e o Estado aparecem para a 
consciência imediata dos indivíduos com os poderes separados e 
estranhos que os dominam e governam, assim também a relação 
dos indivíduos com a classe lhes aparece imediatamente como uma 
relação com algo já dado e que os determina a ser, agir e pensar de 
uma forma fixa e determinada. A classe ganha autonomia com 
relação aos indivíduos, de modo que, em lugar de aparecer como 
resultante da ação deles, aparece de maneira invertida, isto é, como 
causando as ações deles.282 

                                                 
281 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 68-69. 
282 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 70-75. 
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3.2.5.1 Alienação e ideologia 

 

Marilena Chauí diz que o trecho a seguir é fundamental à compreensão da 

relação entre alienação e ideologia: 

 

[...] a classe se autonomiza [...]  em face dos indivíduos, de modo 
que estes encontram suas condições de vida predestinadas  e 
recebem já pronta da classe a sua posição na vida e, com isso, seu 
desenvolvimento pessoal; são subsumidos a ela. É o mesmo 
fenômeno que o da subsunção dos indivíduos singulares à divisão do 
trabalho e ele só pode ser suprimido pela superação da propriedade 
privada e do próprio trabalho.  De que modo  essa  subsunção  dos  
indivíduos  à  classe  transforma-se,  ao mesmo tempo, numa subsunção a 
toda forma de representações etc. [...] 283  

  

 

Nesse sentido, a ideologia burguesa, por meio de seus intelectuais, irão 

produzir as idéias284 que farão com que com que os homens creiam que são 

desiguais por natureza e por talentos, ou que são desiguais por desejo próprio, isto 

é, os que honestamente trabalham enriquecem e os preguiçosos, empobrecem,  

mas que são iguais perante a lei e perante o Estado, escondendo que a lei foi feita 

pelos dominantes e que o Estado é instrumento dos dominantes: 

 

A ideologia não é um processo subjetivo consciente, mas um 
fenômeno objetivo e subjetivo involuntário produzido pelas condições 
objetivas da existência social dos indivíduos. [...] a partir do momento 
em que a relação do indivíduo com a sua classe é a da submissão a 
condições de vida e de trabalho pré-fixadas, essa submissão faz com 
que cada indivíduo não possa reconhecer-se como fazedor de sua 
própria classe. [...] os indivíduos não podem perceber que a 
realidade da classe decorre da atividade de seus membros. Pelo 
contrário, a classe aparece como uma coisa em si e por si e da qual 
o indivíduo se converte numa parte, quer queira, quer não. E uma 
fatalidade do destino. A classe começa, então, a ser representada 
pelos indivíduos como algo natural (e não histórico), como um fato 
bruto que os domina, como uma “coisa” onde vivem. A ideologia 
burguesa, através de uma ciência chamada Sociologia, transforma 
em idéia científica ou em objeto científico essa “coisa” denominada 
“classe social”, estudando-a como um fato e não como resultado da 
ação dos homens. A ideologia burguesa, através de seus 
intelectuais, irá produzir idéias que confirmem essa alienação, 
fazendo, por exemplo, com que os homens creiam que são desiguais 
por natureza e por  talentos, ou que são desiguais por desejo próprio, 

                                                 
283 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. Trad. Rubens Enderle, Nélio Schneider e 
Luciano Cavini Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. passim 
284 Através da relação ideologia/alienação.  
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isto é, os que honestamente trabalham enriquecem e os preguiçosos, 
empobrecem. Ou, então, faz com que creiam que são desiguais por 
natureza, mas que a vida social, permitindo a todos o direito de 
trabalhar, lhes dá iguais chances de melhorar – ocultando, assim, 
que os que trabalham não são senhores de seu trabalho e que, 
portanto, suas “chances de melhorar” não dependem deles, mas de 
quem possui os meios e condições do trabalho. Ou, ainda, faz com 
que os homens creiam que são desiguais por natureza e pelas 
condições sociais, mas que são iguais perante a lei e perante o 
Estado, escondendo que a lei foi feita pelos dominantes e que o 
Estado é instrumento dos dominantes.285 
 

Marilena Chaui286 aponta que “Marx e Engels insistem em que não devemos 

tomar o problema da alienação como ponto de partida necessário para a 

transformação histórica”. Não sendo produzida a alienação por um erro da 

consciência desviante da verdade, mas produto da própria ação social dos homens: 

 

Ou seja, não devemos esperar que através da simples crítica da 
alienação haja uma modificação na consciência dos homens e que, 
graças a essa modificação, que é uma mudança subjetiva, haverá 
uma mudança objetiva. Insistem em que a alienação é um fenômeno 
objetivo (algo produzido pelas condições reais de existência dos 
homens) e não um simples fenômeno subjetivo, isto é, um engano de 
nossa consciência. A alienação é um processo ou o processo social 
como um todo. Não é produzida por um erro da consciência que se 
desvia da verdade, mas é resultado da própria ação social dos 
homens, da própria atividade material quando esta se separa deles, 
quando não podem controlá-la e são ameaçados e governados por 
ela. A transformação deve ser simultaneamente subjetiva e objetiva: 
a prática dos homens precisa ser diferente para que suas idéias 
sejam diferentes.287 

 

Um nova abordagem é proposta no qual a teoria não está encarregada de 

“conscientizar” os indivíduos, e com isto mudar o mundo, mas sim,  está 

encarregada de desvendar os processos reais e históricos enquanto resultados e 

também enquanto condições da prática humana em situações determinadas. 

 

                                                 
285 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 76-77. 
286 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 77. 
287 Cita novamente trecho de A ideologia alemã: “Todas as formas e todos os produtos da consciência 
não podem ser dissolvidos por força da crítica espiritual (como pretendiam os ideólogos alemães), 
pela dissolução dos fantasmas por ação da ‘autoconsciência’ ou pela transformação dos ‘fantasmas’, 
dos ‘espectros’, das ‘visões’ (maneira pela qual os ideólogos alemães descreviam a alienação). Só 
podem ser dissolvidos pela derrocada prática das relações reais de onde emanam essas tapeações 
idealistas. Não é a crítica, mas a revolução, a força motriz da história”. 
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Está, em verdade, encarregada de apontar os processos objetivos que 

conduzem à exploração e à dominação e aqueles que podem conduzir à liberdade e 

emancipação: 

 

Com isto, Marx e Engels dão à teoria um sentido inteiramente novo 
enquanto crítica revolucionária: a teoria não está encarregada de 
“conscientizar” os indivíduos, não está encarregada de criar a 
consciência verdadeira para opô-la a consciência falsa, e com isto 
mudar o mundo. A teoria está encarregada de desvendar os 
processos reais e históricos enquanto resultados e enquanto 
condições da prática humana em situações determinadas, prática 
que dá origem ã existência e à conservação da dominação de uns 
poucos sobre todos os outros. A teoria está encarregada de apontar 
os processos objetivos que conduzem à exploração e à dominação e 
aqueles que podem conduzir à liberdade288. 

 

Este esforço em apresentar um forte lastro teórico acerca da alienação e 

ideologia, justifica-se pela necessidade de compreensão dos mecanismos que se 

aprimoram na reprodução da globalização através da promoção da sociedade de 

consumo, tentando relegar ao cidadão a mera dimensão de consumidor. 

 

3.2.5.2 Seria linear o progresso? 

 

A ideologia não tem história, pois esta é a história do progresso e para este 

suposto progresso vale de um tudo: guerras, escravidão, subjugação de povos, 

imperialismos, e formas avançadas de exploração capitalista289, ou seja, e toda as 

formas de perversão da cidadania e da dignidade humana.  

 

Mas esta idéia de linearidade de progresso mostra-se falaciosa, bastando se 

observar nos livros escolares quem conta esta História: uma história dos 

vencedores, levando-nos a recordar o poema de Bertold Brecht290, intitulado Fragen 

eines lesenden Arbeiters291, refletindo, sua posição política e também ideológica, 

mas também nos remetendo a uma esfera de reflexão critica da realidade e da 

própria historia. 

                                                 
288 CHAUI, Marilena. O que é ideologia. 2º. ed. ver. e ampl. São Paulo: Brasiliense, 2010.p. 78. 
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Seu poema merece ser aqui transcrito292: 

 

Quem construiu a Tebas de sete portas? 

Nos livros estão nomes de reis. 

Arrastaram eles os blocos de pedra? 

E a Babilônia, várias vezes destruída, 

Quem a reconstruiu tantas vezes? 

Em que casas da Lima dourada moravam os construtores? 

Para onde foram os pedreiros, na noite em que a Muralha da China 

ficou pronta? 

A grande Roma esta cheia de arcos do triunfo. 

Quem os ergueu? 

Sobre quem triunfaram os Césares? 

A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus 

habitantes? 

Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogavam gritaram por seus 

escravos na noite em que o mar a tragou. 

O jovem Alexandre conquistou a Índia. 

Sozinho? 

César bateu os gauleses. 

Não levava sequer um cozinheiro? 

Filipe da Espanha chorou, quando sua Armada naufragou. 

Ninguém mais chorou? 

Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos. 

Quem venceu alem dele? 

 

Cada pagina uma vitória. 

Quem cozinhava o banquete? 

A cada dez anos um grande Homem. 

Quem pagava a conta? 

 

Tantas histórias. 

Tantas questões. 

                                                 
292 BRECHT, Bertold. Perguntas de um trabalhador que lê. Cultura Brasil.Disponível em: < 
http://www.culturabrasil.pro.br/brechtantologia.htm#Perguntas De Um Operário Que Lê.>. Acesso em: 
17 jun. 2013. 
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Assim, nesta perspectiva a ideologia burguesa pode manter sua hegemonia 

mesmo sobre os vencidos, pois estes interiorizam a equivocada suposição de que 

não são sujeitos da história, mas apenas seus pacientes, tristes pacientes. 

 

Marilena Chaui se alinha a Karl Marx e Friedrich Engels ao concluir que a 

ideologia não tem história. Há sua fabricação com fito a dar legitimidade a 

dominação da classe dominante, por óbvio, não por outra razão a história dita oficial 

propagada e “ensinada” se evidencia sempre como ideológica, notadamente 

alinhada com a ótica dos poderosos ou vencedores: 

 

[..] Porque a ideologia não tem história, mas fabrica histórias 
imaginárias que nada mais são do que uma forma de legitimar a 
dominação da classe dominante, compreende-se por que a história 
ideológica (aquela que aprendemos na escola e nos livros) seja 
sempre uma história narrada do ponto de vista do vencedor ou dos 
poderosos. Não possuímos a história dos escravos, nem a dos 
servos, nem a dos trabalhadores vencidos – não só suas ações não 
são registradas pelo historiador, mas os dominantes também não 
permitem que restem vestígios (documentos, monumentos) dessa 
história. Por isso os dominados aparecem nos textos dos 
historiadores sempre a partir do modo como eram vistos e 
compreendidos pelos próprios vencedores. O vencedor ou poderoso 
é transformado em único sujeito da história não só porque impediu 
que houvesse a história dos vencidos (ao serem derrotados, os 
vencidos perderam o “direito” à história), mas simplesmente porque 
sua ação histórica consiste em eliminar fisicamente os vencidos ou, 
então, se precisa do trabalho deles, elimina sua memória, fazendo 
com que se lembrem apenas dos feitos dos vencedores. Não é, 
assim, por exemplo, que os estudantes negros ficam sabendo que a 
Abolição foi um feito da Princesa Isabel? As lutas dos escravos estão 
sem registro e tudo que delas sabemos está registrado pelos 
senhores brancos. Não há direito à memória para o negro. Nem para 
o índio. Nem para os camponeses. Nem para os operários. História 
dos “grandes homens”, dos “grandes feitos”, das “grandes 
descobertas”, dos “grandes progressos”, a ideologia nunca nos diz o 
que são esses “grandes”. Grandes em quê? Grandes por quê? 
Grandes em relação a quê? No entanto, o saber histórico nos dirá 
que esses “grandes”, agentes da história e do progresso, são os 
“grandes e poderosos”, isto é, os dominantes, cuja “grandeza” 
depende sempre da exploração e dominação dos “pequenos”, Aliás, 
a própria idéia de que os outros são os “pequenos” já é um pacto que 
fazemos com a ideologia dominante. Graças a esse tipo de história, a 
ideologia burguesa pode manter sua hegemonia mesmo sobre os 
vencidos, pois estes interiorizam a suposição de que não são sujeitos 
da história, mas apenas seus pacientes.293 
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Se a divisão social do trabalho, ao separar os homens em proprietários e não 

proprietários dão aos primeiros poder sobre os segundos, estes são explorados 

economicamente e também dominados politicamente. Assim, diante de classes 

sociais e da dominação de uma classe por outra, a classe que explora 

economicamente só poderá manter seus privilégios se dominar politicamente e, 

portanto, se dispuser de instrumentos para essa dominação. Esses instrumentos são 

dois: o Estado e a ideologia. 

 

O Direito assume papel relevante nesta dinâmica, como já tem-se destacado 

neste trabalho, uma vez que ao invés de servir como instrumento de promoção de 

justiça, cidadania e emancipação, serve a interesses outros a dominação de uma 

classe por meio das leis que, por força do Direito é substituída pela representação 

ou idéias dessas leis como legítimas, justas, boas e válidas para todos: 

 

Através do Estado, a classe dominante monta um aparelho de 
coerção e de repressão social que lhe permite exercer o poder sobre 
toda a sociedade, fazendo-a submeter-se às regras políticas. O 
grande instrumento do Estado é o Direito, isto é, o estabelecimento 
das leis que regulam as relações sociais em proveito dos 
dominantes. Através do Direito, o Estado aparece como legal, ou 
seja, como “Estado de direito”. O papel do Direito ou das leis é o de 
fazer com que a dominação não seja ti da como uma violência, mas 
como legal, e por ser legal e não violenta deve ser aceita. A lei é 
direito para o dominante e dever para o dominado. Ora, se o Estado 
e o Direito fossem percebidos nessa sua realidade real, isto é, como 
instrumentos para o exercício consentido da violência, evidentemente 
ambos não seriam respeitados e os dominados se revoltariam. A 
função da ideologia consiste em impedir essa revolta fazendo com 
que o legal apareça para os homens como legítimo, isto é, como 
justo e bom. Assim, a ideologia substitui a realidade do Estado pela 
idéia do Estado – ou seja, a dominação de uma classe é substituída 
pela idéia de interesse geral encarnado pelo Estado. E substitui a 
realidade do Direito pela idéia do Direito – ou seja, a dominação de 
uma classe por meio das leis é substituída pela representação ou 
idéias dessas leis como legítimas, justas, boas e válidas para todos. 
Não se trata de supor que os dominantes se reúnam e decidam fazer 
uma ideologia, pois esta seria, então, uma pura maquinação 
diabólica dos poderosos. E, se assim fosse, seria muito fácil acabar 
com uma ideologia. [...] resulta da prática social.294 
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Nesse sentido da investigação do papel na ideologia que se manifesta 

também no Direito, Henrique Carnio e Alvaro Gonzaga ressaltam a importância da 

crítica Direito através da Filosofia do Direito, na medida em que este manifesta como 

fenômeno ideológico devendo ser estudado para alcançar a compreensão de seus 

mecanismos para efetividade de um Estado Democrático de Direito295 

 

Em derradeiro, cumpre destacar a explanação que faz Alvaro Cordeiro sobre 

o comunismo marxista, desde o reconhecimento da capacidade adaptativa de 

sobrevivência do capitalismo até sua superação: 

 
[...]  A tendência ao equilíbrio dentro da sociedade capitalista está em 
constante conflito com a tendência à destruição dessa harmonia. Tal 
tendência o domina momentaneamente por ocasião das crises 
cíclicas clássicas, que sempre são uma antecipação de potencial 
restrito ao que se chamou de crise geral inevitável, a qual seria 
responsável pela alteração do modo de produção. [...] na previsão 
marxista, a burguesia teve um papel histórico de desenvolver as 
forças produtivas ao quebrar entraves do modo de produção anterior, 
contudo, inevitavelmente, esta burguesia sofre com os efeitos das 
contradições internas do modo de produção. Uma vez que este papel 
teria findado, na perspectiva marxista, caberia ao proletariado a 
missão histórica de resolver o conflito. [...] uma vez instituído o 
comunismo, ou seu modo de produção, seria restituído o caráter 
social do trabalho, o qual seria incompatível com a idéia e 
materialização de qualquer propriedade privada, principalmente dos 
meios de produção. Portanto, estariam demonstradas as leis internas 
do capitalismo, vítimas da dialética inevitável, que conduziriam à 
sociedade moderna por meio da superação decisiva. 
 

À propósito, cabe o posicionamento de Karl Marx e Friedrich Engels sobre o 

comunismo na medida que entendido como um movimento real de superação: 

 
Para nós o comunismo não é um estado que deve ser criado, ou um 
ideal pelo qual a realidade terá de ser conduzida. Consideramos 
comunismo o movimento real que supera o atual status quo. As 
condições desse movimento são conseqüências dos pressupostos 
atualmente existentes. [...] a massa dos trabalhadores, que são tão-
somente trabalhadores (força de trabalho excluída em massa do 
capital ou de qualquer outra satisfação, mesmo que limitada), 
pressupões o mercado mundial, e, conseqüentemente, também a 
perda, não mais temporária e resultante da concorrência, desse 
trabalho como uma fonte de vida segura. [...] o proletariado só pode 
existir universal e historicamente, do mesmo modo que o 
comunismo, que é a sua ação, só pode ter uma existência “histórica-
universal”. Quer dizer, existência histórica-universal de indivíduos, ou 
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sela, existência de indivíduos diretamente vinculada à história 
mundial.296  

 

Observa-se que a ideologia, para Karl Marx, tem uma conotação negativa, 

mas ao longo do tempo outros marxistas elaboraram teorias que alteraram esta 

conotação, adquirindo até “um sentido positivo como conjunto de idéias elaboradas 

pelo proletariado e que expressam seus interesses, em contraposição à visão de 

mundo da classe dominante. É assim que Lênin refere-se à ‘ideologia comunista’”297 

 

Maria Lucia Aranha e Maria Helena Martins observam “que a ideologia não é 

uma mentira que a classe dominante inventa para subjugar a classe dominada, 

porque inclusive os que se beneficiam dos privilégios estão impregnados por ela [...] 

eles se convencem da verdade dessas idéias”.298  

 

A seu turno, Antonio Gramsci299, apresenta-nos uma outra abordagem 

marxista positiva da ideologia “ao desenvolver conceitos que evitaram a orientação 

mecanicista daqueles que percebiam a classe dominada como joguete das forças 

produtivas”300. A ideologia, em um primeiro ponto, atua como sedimentador da 

estrutura social, para após a estruturação da ideologia dos dominados dentro da 

estrutura ideológica vigente, no qual a partir daí haveria “um proletariado atuante na 

luta para assumir seus próprios valores, estratégia para evitar a submissão”301: 

 

[...] em um primeiro momento a ideologia tem a função positiva de 
atura como cimento da estrutura social. Quando incorporada ao 
senso comum, ajuda a estabelecer o consenso, conferindo 
hegemonia a uma determinada classe, que passara a ser dominante. 
Com o consentimento da classe subalterna, forma um sistema 
orgânico articulado por uma cultura comum, difundida pelas 
instituições [...] portanto, as ideologias são orgânicas e 
historicamente necessárias quando”organizam as massas humanas, 
formam o terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem 
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consciência de sua posição, lutam e etc.” Sob este aspecto a 
ideologia tem “ o significado mais alto de uma concepção de mundo 
que se manifesta implicitamente na arte, no direito, na atividade 
econômica, em todas as manifestações de vida individuais e 
coletivas302” e que tem por função conservar a unidade do bloco 
social.303 

 

Willis Santiago Guerra Filho304 desenvolve a compreensão  de um “despertar 

de consciência” ao homem na modernidade diante das múltiplas crises que assolam 

a realidade concreta na qual as pessoas estão inseridas. 

 

Assim, papel da ideologia na produção, disseminação, reprodução e 

manutenção da globalização atual evidencia-se como um de seus sustentáculos. E 

diante dos mesmos materiais atualmente existentes, é possível realizar o seu 

contrário, vislumbrando um Brasil cidadão, como um farol no mundo na edificar de 

um mundo da Dignidade Humana, com Consciências integradas na construção de 

um outro mundo: 

 

A ênfase central [...] vem da convicção do papel da ideologia na 
produção, disseminação, reprodução e manutenção da globalização 
atual. Esse papel é também, uma novidade do nosso tempo. Daí a 
necessidade de analisar seus princípios fundamentais, apontando 
suas linhas de fraqueza e de força. Nossa insistência sobre o papel 
da ideologia deriva da nossa convicção de que, diante dos mesmos 
materiais atualmente existentes, tanto é possível continuar a fazer do 
planeta  um inferno, conforme no Brasil estamos assistindo, como 
também é viável realizar o seu contrário. Daí a relevância da política, 
isto é, da arte de pensar mudanças e de criar as condições para 
torná-las efetivas. Aliás, as transformações que a história 
ultimamente vem mostrando permitem entrever a emergência de 
situações mais promissoras. Podem objetar-nos que a nossa crença 
na mudança do homem é injustificada. E se o que estiver mudando 
for o mundo? Estamos convencidos de que a mudança histórica em 
perspectiva provirá de um movimento de baixo para cima, tendo 
como atores principais os países subdesenvolvidos e não os países 
ricos; os deserdados e os pobres e não os opulentos e outras 
classes obesas; o indivíduo liberado participe das novas massas e 
não o homem acorrentado; o pensamento livre e não o discurso 
único.305 
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A construção de uma outra realidade é possível e não necessariamente 

linear. As conquistas sociais, ensina a História, não vieram tranquilamente, mas sob 

frutos de intensas lutas ao longo dos tempos. Para Milton santos, “a  cidadania, sem 

dúvida, se aprende, é assim que ela se torna um estado de espírito, enraizado na 

cultura. è, talvez, nesse sentido, que se costuma dizer que a liberdade não é uma 

dádiva, mas uma conquista, uma conquista a manter.”306  

 

Em verdade, aviltada e atacada por um implacável, não basta à cidadania ser 

um estado de espírito ou uma mera declaração de intenções, afinal tem o seu corpo 

e os seus limites como uma situação social, jurídica e política e  ser mantida pelas 

gerações sucessivas, para ter concreta eficácia e ser fonte de direitos, ela deve se 

inscrever na própria letra das leis, mediante dispositivos institucionais que 

assegurem a fruição das prerrogativas pactuadas e, sempre que haja recusa, o 

direito de reclamar e efetivamente ser ouvido.307  

 

3.2.6 No mundo globalizado uma indagação: o consumidor é o cidadão? 

 
Em arremate, dando certo desfecho a reflexão na tríade que intentou-se fazer 

entre alienação, ideologia e consumo, ainda falta pontuar sobre este último, e esta 

reflexão parte do seu reconhecimento como alienado. 

  

A exploração e a alienação se ampliam para o âmbito do consumo: 

 

A exploração e a alienação da produção estendem-se para a esfera 
do consumo. Ao prosperarem materialmente, os trabalhadores 
compartilham do “espírito do capitalismo”, atraídos pelas promessas 
da sociedade de consumo. Os centros de compras transformam-se 
em “catedrais de consumo”, verdadeiros templos cujo apelo 
constante às novidade torna tudo descartável e rapidamente 
obsoleto. [...] isso não significa, porém que todo consumo  seja 
alienado, porque o consumo pode ser consciente e criativo.308 
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          Precisa a colocação analítica de Milton Santos sobre o espaço ao qual 

deixado exclusivo ao jogo de mercado, “o espaço vivido consagra desigualdades e 

injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um espaço sem cidadãos”.309 

 

          O consumo e o seu despotismo é ponto de reflexão de Milton Santos, na 

medida em que enxerga as empresas hegemônicas como produtoras do consumidor 

antes mesmo de produzir os seus produtos, através do império da informação e da 

publicidade, havendo mais espaço para o consumo que à cidadania. 

 

Wladimir Pomar traça reflexão interessante sobre o capital dentro da 

perspectiva das crises da superprodução, na qual é solucionada através da 

produção para o consumo destrutivo e da retração do mercado, impondo  um 

processo econômico extremamente espoliativo e destrutivo, promovendo mais 

miséria, inclusive ressaltando a questão da técnica na ampliação desta miséria. 

 

Há, na ótica de Wladimir Pomar, uma transformação “onde vigora a lei da 

selva e no qual as armas e as drogas transformaram-se nas mercadorias mais 

procuradas e nos mais eficientes instrumentos de dominação e poder” com conflitos 

e crises que acabam sempre sendo resolvidos pelo entendimento ou pela força: 

 

[...] tivemos oportunidade de discutir, em diversos momentos, quanto 
são ilusórias essas suposições do capital. No primeiro mundo ele se 
debate com seus próprios limites ao decretar a morte do trabalho e 
resolver suas crises de superprodução através da produção para o 
consumo destrutivo e da retração do mercado. [..] No terceiro mundo, 
ele impõe um processo econômico extremamente espoliativo e 
destrutivo, gerando uma miséria de massa caótica e degradante que 
se aprofunda à medida que, também ali, a revolução científica e 
tecnológica crava suas normas. [...] Por toda parte, o capital espalha 
a barbarização das relações sociais. Faz questão de contrapor, ao 
design moderno e limpo de seus produtos, a sujeira e a podridão da 
luta pela sobrevivência daqueles que nada têm e também daqueles 
que, tendo algo, aprenderam com os barões do capital os métodos 
corruptos e ilícitos de fazer fortuna. O mundo do capital vai se 
transformando no mundo onde vigora a lei da selva e no qual as 
armas e as drogas transformaram-se nas mercadorias mais 
procuradas e nos mais eficientes instrumentos de dominação e 
poder. [...] A disseminação da barbárie, acompanhando a difusão e 
alastramento da miséria de massa, parece firmar-se como a tendên-
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cia principal do mundo do capital. Em lugar de proporcionar um 
mundo de paz, em que as armas de guerra deveriam tornar-se 
desnecessárias, o capital alimenta aquela barbárie ao intensificar o 
comércio mundial de armamentos como uma das formas de enfrentar 
sua crise. As opções que se apresentam são perversas. Entretanto, 
relembrando Marx, o próprio capital gera sem cessar as condições 
para sua própria superação. Ele cria socialismo a todo instante, 
mesmo que em forma negativa, como diz Kurz. Sua vitória sobre o 
socialismo de tipo soviético faz parte, como lembrou Arrighi, daquele 
processo longo e penoso em que as derrotas socialistas acabarão 
por ser em menor quantidade do que suas vitórias. Mesmo porque a 
humanidade será levada, pelo capital mesmo, a tomar consciência 
de que suas opções restringem-se à barbárie, destruição ou 
socialismo. Esse é, afinal de contas, o resultado mais palpável do 
triunfo do capitalismo sobre o socialismo. Ou do fracasso desse 
triunfo, levando o papa João Paulo II a proclamar que as sementes 
da verdade do socialismo não devem ser destruídas. Quem diria! [...] 
Os limites e o fracasso triunfante do capital são fontes permanentes 
de tensões, crises e conflitos sociais e políticos. Conflitos e crises 
que, como ensina Bobbio, acabam sempre resolvidos pelo 
entendimento ou pela força. Ou, como diriam outros, por uma 
complexa combinação de entendimento e força.310  

 

          Com o consumo vindo primeiro que o produto acaba por delinear a 

organização da produção de forma secundaria a do consumo: 

 

Também o consumo muda de figura ao longo do tempo. Falava-se, 
antes, de autonomia da produção, para significar que uma empresa, 
ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião 
pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria 
a produção. Mas, atualmente, as empresas hegemônicas produzem 
o consumidor antes mesmo de produzir os produtos. Um dado 
essencial do entendimento do consumo é  que a produção do 
consumidor, hoje, precede à produção dos bens e dos serviços. 
Então, na cadeia casual, a chamada autonomia da produção cede 
lugar ao despotismo do consumo. Daí, o império da informação e da 
publicidade. Tal remédio teria 1% de medicina e 99% de publicidade, 
mas todas as coisas no comércio acabam por ter essa 
composição:publicidade + materialidade; publicidade + serviços, e 
esse é o caso de tantas mercadorias cuja circulação é fundada numa 
propaganda insistente e freqüentemente enganosa. Há toda essa 
maneira de organizar o consumo para permitir, em seguida, a 
organização da produção.311 
 

Portanto, o sistema ideológico organização está inserido ao redor da 

promoção do consumo e da informação, estes ideologizados, assim, assegurando  

                                                 
310 POMAR, Wladimir. A ilusão dos inocentes. 1º Ed.São Paulo: Scrita, 1994. p.160-162. 
311 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. . Rio de Janeiro: Record, 2010. P. 48-49. (g.n) 
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que o consumo possa vir antes da produção nessa dinâmica, de maneira que a 

informação ideologizada acaba por ser o motor de ações públicas e privadas 

 

Tais operações podem tornar-se simultâneas diante do tempo do 
relógio, mas, do ponto de vista da lógica, é a produção da informação 
e da publicidade que precede. Desse modo, vivemos cercados, por 
todos os lados, por esse sistema ideológico tecido ao redor do 
consumo e da informação ideologizados. Esse consumo ideologizado 
e essa informação ideologizada acabam por ser o motor de ações 
públicas e privadas. Esse par é, ao mesmo tempo, fortíssimo e 
fragilíssimo. De um lado é muito forte, pela sua eficácia atual sobre a 
produção e o consumo. Mas, de outro lado, ele é muito fraco, muito 
débil, desde que encontremos a maneira de defini-lo como um dado 
de um sistema mais amplo.312  

 

3.2.6.1 Consumo: o grande fundamentalismo 

 

  O consumo é hoje o grande fundamentalismo: 

 

O consumo é o grande emoliente, produtor ou encorajador de 
imobilismos. Ele é, também, um veículo de narcisismos, por meio dos 
seus estímulos estéticos, morais, sociais; e aparece como o grande 
fundamentalismo do nosso tempo, porque alcança e envolve toda 
gente. Por isso, o entendimento do que é o mundo passa pelo 
consumo e pela competitividade, ambos fundados no mesmo sistema 
da ideologia.313 
 

          Milton Santos é preciso em apontar a oposição entre consumidor e a figura do 

cidadão, inclusive ressaltando que consumismo e competitividade, distantes da 

solidariedade, acabam por promover emagrecimento moral e intelectual da do 

indivíduo, com efeitos em sua personalidade e da visão do mundo: 

 

Consumismo e competitividade levam ao emagrecimento moral e 
intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da visão do 
mundo, convidando, também, a esquecer a oposição fundamental 
entre a figura do consumidor e a figura do cidadão.314 

 

                                                 
312 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.49 
313 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.49.  
314 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.49.  



156 

 

            No Brasil, salienta Milton Santos, nunca houve a figura do cidadão, no qual a 

classe média quer privilégios e não direitos, assim, relegando sua própria cidadania 

por alguns privilégios que não se confundem com direito. 

 

  Em relação aos pobres, a estes é reservada sorte ainda pior: sequer podem 

ter privilégios, pois seus direitos são espoliados reiteradamente no cotidiano, em 

suma, não querem direitos, mas privilégios: 

 

É certo que no Brasil tal oposição é menos sentida, porque em nosso 
país jamais houve a figura do cidadão. As classes chamadas 
superiores, incluindo as classes médias, jamais quiseram ser 
cidadãs; os pobres jamais puderam ser cidadãos. As classes médias 
foram condicionadas a apenas querer privilégios e não direitos. E 
isso é um dado essencial do entendimento do Brasil: de como os 
partidos se organizam e funcionam; de como a política se dá, de 
como a sociedade se move. E aí também as camadas intelectuais 
têm responsabilidade, porque trasladaram, sem maior imaginação e 
originalidade, à condição da classe média européia, lutando pela 
ampliação dos direitos políticos, econômicos e sociais, para o caso 
brasileiro e atribuindo, assim, por equívoco, à classe média brasileira 
um papel de modernização e de progresso que, pela sua própria 
constituição, ela não poderia ter.315 
 

Esta classe, a média, mostra-se cúmplice com este regime globalitário, na 

medida em que vislumbra não direitos, mas privilégios, no qual o modelo econômico 

importa mais que o cívico, ainda, o consumir é tido como mais importante que a sua 

própria cidadania: 

 

Formou-se, desta forma, uma classe média sequiosa de bens 
materiais, a começar pela propriedade, e mais apagada ao consumo 
do que a cidadania, sócia despreocupada do crescimento e do poder, 
com os quais se confundia. Daí a tolerância, senão a cumplicidade, 
com o regime autoritário. O modelo econômico importava mais do 
que o modelo cívico.316 

 

Milton Santos fala em um rearranjo e uma regeneração dos partidos e uma 

identificação com os clamores dos pobres: 

 

                                                 
315 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p. 49-50. 
316 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.137 
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Seja como for, as classes brasileiras, já não são mais aduladas, e 
feridas de morte nos seus interesses materiais e espirituais, 
constituem, em sua condição atual, um dado novo da vida social e 
política. Mas seu papel não estará completo enquanto não se 
identificar com os clamores dos pobres, contribuindo juntos, para o 
rearranjo e a regeneração dos partidos.317 

 

Dentro de cada indivíduo há a força latente do poder transformador de suas 

ações, nesse sentido, o consumidor pode se libertar de suas amarras e fazer 

emergir um verdadeiro cidadão, afinal, “ o consumo, sem  dúvida, tem sua força 

ideológica e material. [...] contra ele, pode-se erguer a força do consumidor. Mas, 

ainda aqui, é necessário que ele seja um verdadeiro cidadão, para que o exercício 

de sua individualidade possa ter eficácia“.318  

 

3.2.6.2 Consumidor imperfeito: o emergir do cidadão 

 

Este individuo cidadão liberta-se do mercado e se impõe como um 

consumidor imperfeito, caminhando para a reconstrução de sua individualidade  e de 

sua cidadania: 

 

Onde o indivíduo é também cidadão, pode desafiar os mandamento 
do mercado, tornando-se um consumidor imperfeito, porque 
insubmisso a certas regras impostas de fora dele mesmo. Onde não 
há o cidadão, há o consumidor mais que perfeito. È o nosso caso.319 

 

Em verdade a idéia de cidadania passa indubitavelmente pela revelação do 

indivíduo enquanto consumidor imperfeito, não se submetendo aos preceitos do 

mercado e da mercadoria, sendo, pois o sujeito de sua própria historia e não seu 

objeto, consciente de que onde por meio de uma alienação sistêmica o consumo e o 

individualismo tentam forçosamente se firmar como naturais e criando o não 

cidadão. 

 

Este paradigma pode ser superado e a reflexão de Milton Santos ressalta que 

a possibilidade de mudança poderia ser através do resgate da individualidade, de 

                                                 
317 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.139. 
318 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 41. 
319 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.41. 
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sua liberdade e emancipação, afinal é “uma grande tarefa deste fim de século é a 

crítica do consumismo e o reaprendizado da cidadania”.320  

 

O consumo veio a determinar uma dinâmica de mercado que impôs a cada 

indivíduo a perda de sua individualidade e por conseqüência de sua personalidade, 

tornando-o uma espécie de coisa, preso em si mesmo e distante do que se pode 

conceber como cidadania:321 

 
Por certo a grande perversão do nosso tempo, muito além daquelas 
que são comumente apontadas como vícios, esta no papel que o 
consumo veio representar na vida coletiva e na formação do caráter 
dos indivíduos.322  

 

Milton Santos afirmar que o consumidor não é o cidadão em uma singular 

reflexão que revela as ilusões que o consumismo pode induzir o individuo a 

confundir seu espírito: 

 

O consumidor não é o cidadão. Nem o consumidor de bens 
materiais, ilusões tornadas realidade como símbolos:? A casa 
própria, o automóvel, os objetos , as coisas que dão status. Nem o 
consumidor de bens imateriais  ou culturais, regalias de consumo o 
turismo e as viagens, os clubes e as diversões pagas; ou de bens 
conquistados para participar ainda mais do consumo, como a 
educação profissional, pseudo educação que não conduz ao 
entendimento do mundo.323 

 

Prossegue Milton Santos324 ampliando a reflexão crítica de cidadania ao 

eleitor, um “imbecil feliz”, afinal as dimensões da cidadania ultrapassam o momento 

do voto, momento esse que muitas vezes não passa, para muitos brasileiros, de 

mais uma obrigação em suas vidas, opinião essa que deriva tanto da falta de 

informação como da própria descrença no sistema político, diante de injustiças e 

desigualdades que se arrastam há séculos sem a devida resolução: 

 

                                                 
320 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.125. 
321 Não entendido apenas como possibilidade de participação política na sociedade, mas em uma 
amplitude muito maior como direitos e garantias asseguradas a cada pessoa na construção de um 
mundo onde possa se desenvolver enquanto ente singular e coletivo, ainda, um conjunto de 
prerrogativas que visa possibilitar a construção de um mundo da dignidade humana, uma unidade ou  
um conjunto harmonizado de consciências. 
322 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.33 
323 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.41 
324 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.41 
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O eleitor também não é forçosamente o cidadão, pois o eleitor pode 
existir sem que o individuo realize inteiramente suas potencialidades 
como participante ativo e dinâmico de uma comunidade. O papel 
deste não-cidadao se esgota no momento do voto; sua dimensão é 
singular, como é a do consumidor, esse “imbecil feliz”. 325 
 

Fazendo Milton Santos destacar que “o clientelismo326 é um elemento da não-

cidadania, porque distorce a orientação eleitoral, afastando o individuo da meta da 

consciência possível”. 327 

 

Os shopping centers e os supermercados são “catedrais”328 do “consumo que 

é verdadeiro ópio”329, no qual o “poder do consumo é contagiante, e sua capacidade 

de alienação é tão forte que sua exclusão atribuía às pessoas a condição de 

alienados”.330 

 

A alienação como o processo de fragmentação do conhecimento e, 

conseqüentemente, distorção da realidade humana aponta destes indivíduos 

acarreta em seu desvirtuamento e degenerescência. Esta “coisificação” do homem o 

indignifica e o corrompe.  

  

O cidadão não é estático e o reflexo de sua natureza é o desenvolvimento de 

suas potencialidades enquanto ente na esfera singular integrado ao coletivo na 

construção do mundo, ou “dos mundos”, é pois, o cidadão multidimensional, onde 

cada dimensão se articula com as demais na procura de um sentido para a vida.331 

 

Milton Santos analisa uma perspectiva da cidadania sob o prisma diante da 

organização e produção do espaço brasileiro nos sistema vigente, no qual o 

progresso material alcançado pela sociedade estabeleceu uma racionalidade 

econômica, esta arraigada na cultura moderna e repassada aos países pelo 

mercado e também pelo discurso e ação estatal, responsáveis pela criação e 

manutenção de uma ideologia do dito progresso. 
                                                 
325 Milton Santos aponta H. Laborit que inspirou o termo”imbecil feliz”. 
326 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.p.71. - .Milton Santos define 
clientelismo como o movimento que confunde o ato de votar com a afinidade pessoal. 
327 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.73. 
328 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.34. 
329 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.34. 
330 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.34. 
331 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.41. 
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Assim, o denominado "mercado consumidor brasileiro" vem crescendo, ao 

passo que a miséria de seu povo também. Este consumo alienado dentro de um 

modelo cívico, político e econômico que nada tem a ver com cidadania, acaba por 

amputá-la: 

 

O progresso material obtido nestes últimos anos no Brasil teve como 
base a aceitação extrema de uma racionalidade econômica, exercida 
pelas firmas mais poderosas, estrangeiras ou nacionais, e o uso 
extremo da força e do poder do Estado, na criação de condições 
gerais de produção propícias à forma de crescimento adotada. Estas 
condições gerais de produção não se cingiam à criação de infra-
estruturas e sistemas de engenharia adequados, mas chegavam à 
formulação das questões políticas que assegurassem o êxito mais 
retumbante à conjugação de esforços públicos e privados no sentido 
de ver o país avançando, em passo acelerado, para uma forma 
"superior" de capitalismo. Por isso, a noção de direitos políticos e de 
direitos individuais teve que ser desrespeitada, se não 
freqüentemente, pisoteada e anulada. Sem esses pré-requisitos seria 
impossível manter como pobres milhões de brasileiros, cuja pobreza 
viria de fato a ser criada pelo modelo econômico anunciado como 
redentor. Aliás, muitos pobres acreditaram nos slogans com que se 
popularizou o discurso cientificista e acabaram mais pobres ainda. O 
modelo político e o modelo cívico foram instrumentais ao modelo 
econômico. As esperanças com que este último acenava às massas 
eram despertadas para a necessidade, o interesse, a vantagem de 
ampliação do consumo, mas não para exercício da cidadania, que 
era cada vez mais amputada.332 
 
 
 

3.2.6.3 Do cidadão para a economia e não da economia para o cidadão 

 
 

Milton Santos aponta para uma mudança de enfoque no tratamento dos 

problemas humanos, ligados à recuperação do cidadão: 

 

O que nos desgosta são as formulações empírico-abstratas 
indispensáveis á justificação dos avanços da ideologia capitalista, e 
sua materialização [...] sugerimos uma mudança de enfoque no 
tratamento dos problemas humanos, ligados á recuperação do 
cidadão.333 
 
 

Este modelo econômico em nome de um progresso que parece mais significar 

mais concentração de riqueza para poucos e mais distribuição de pobreza para 
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muitos é legitimado e incorporado como ideologia, no qual se revela a modificação 

da própria cidadania, corrompendo-a. 

 

Em verdade, na construção da cidadania e de um mundo da dignidade 

humana o elemento central é o homem enquanto cidadão multidimensional, jamais a 

economia pode ser elevada a elemento mais importante, sob pena de se inserir na 

realidade uma cidadania mutilada, tal como se mostra na realidade: 

 

A idéia de modelo cívico se inclui nesse tipo novo de preocupações. 
Mas um modelo cívico autônomo e não subordinado ao modelo 
econômico, que se subordina ao modelo cívico. Devemos partir do 
cidadão para a economia e não da economia para o cidadão.334 

 

3.2.6.4 O Aniquilamento da personalidade e a glorificação do consumo 

 

Necessária é a reconstrução da individualidade, afinal a glorificação do 

consumo insensibiliza do Homem em um processo voraz, aniquilando a 

personalidade do indivíduo: 

 

A glorificação do consumo se acompanha da diminuição gradativa de 
outras sensibilidades, como a noção de individualidade que, aliás, 
constitui um dos alicerces da cidadania. Enquanto constrói e alimenta 
um individualismo feroz e sem fronteiras, o consumo contribui ao 
aniquilamento da personalidade, sem a qual o homem não se 
reconhece como distinto, a partir da igualdade entre todos.335 

 

A globalização no atual modelo se mostra perversa, na medida em que 

aumenta a polarização de países e classes em relação a riqueza, renda e emprego, 

no qual o consumo e seu despotismo são alicerces: 

 

Do ponto de vista social, a globalização tem sido cada vez menos 
inclusiva, homogeneizadora ou convergente. Pelo contrário, do ponto 
de vista social, a globalização tem sido parceira inseparável de um 
aumento gigantesco da polarização entre países e classes do ponto 
de vista da distribuição da riqueza, da renda e do emprego336. 
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3.2.6.5 Produção do consumidor pelas empresas hegemônicas 

 

Ab absurdo, fato que as empresas hegemônicas produzem o consumidor 

antes mesmo de produzir os produtos, tendo como pano de fundo o império da 

informação e da publicidade: 

 

Também o consumo muda de figura ao longo do tempo. Falava-se, 
antes, de autonomia da produção, para significar que uma empresa, 
ao assegurar uma produção, buscava também manipular a opinião 
pela via da publicidade. Nesse caso, o fato gerador do consumo seria 
a produção. Mas, atualmente, as empresas hegemônicas produzem 
o consumidor antes mesmo de produzir os produtos. Um dado 
essencial do entendimento do consumo é  que a produção do 
consumidor, hoje, precede à produção dos bens e dos serviços. 
Então, na cadeia casual, a chamada autonomia da produção cede 
lugar ao despotismo do consumo. Daí, o império da informação e da 
publicidade. Tal remédio teria 1% de medicina e 99% de publicidade, 
mas todas as coisas no comércio acabam por ter essa composição: 
publicidade + materialidade; publicidade + serviços, e esse é o caso 
de tantas mercadorias cuja circulação é fundada numa propaganda 
insistente e freqüentemente enganosa. Há toda essa maneira de 
organizar o consumo para permitir, em seguida, a organização da 
produção.337 
 

Em verdade, o sistema ideológico forjado ao redor do consumo e da 

informação ideologizados acabam por ser a força motriz das ações públicas e 

privadas338 , como já destacado, leva-se a constatação de que o consumo é hoje o 

grande fundamentalismo.339 

 

          Impõe-se extrema cautela na distinção  necessária e fundamentel entre a 

figura do cidadão e a figura do consumidor.  Em nada pode se confundir a figura do 

cidadão e a do consumidor, pois o consumir não é a manifestação da cidadania, 

aliás, opõe-se a figura do cidadão das prerrogativas a ele inerentes na medida em 

que o reduz a condição de mero consumidor, cujo único “direto” e consumir no 

mundo globalizado. 
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Milton Santos crê que o consumismo e a competitividade que em nada se 

confunde com a solidariedade promovem o esvaziamento moral e intelectual da 

pessoa, violando sua personalidade e também sua  visão do mundo. 

 

Fundamental a existência de fórmulas políticas, na maioria das vezes, sempre 

advindas de fórmulas políticas, a partir quase sempre de fórmulas intelectuais, pois 

um país que nunca pode construir uma idéia de cidadania, se  nunca teve uma 

cidadania. Então, essa ausência de cidadania tem uma implicação na produção de 

um projeto nacional.  

 

3.2.6.6 Cidadania no Brasil: a figura do não-cidadão 

 

A cidadania no Brasil nunca se completou, a miséria, o desemprego, os 

preconceitos, o sub-trabalho, as péssimas moradias, o descaso com os serviços 

públicos... A lista não cessaria, fato que no nosso país a figura do cidadão jamais 

existiu: direito não se confunde com privilégio.  

 

Ao “esquecer” a distinção de oposição entre o cidadão e o consumidor, 

transforma-o em um não cidadão, pois o consumismo e competitividade levam ao 

emagrecimento moral e intelectual da pessoa, à redução da personalidade e da 

visão do mundo.340  

 

  No Brasil, salienta Milton Santos341, nunca houve a figura do cidadão. A 

classe média quer privilégios e não direitos, assim, relegando sua própria cidadania 

por alguns privilégios que não se confundem com direito, esta dinâmica dá o tom na 

sinfonia da não-cidadania no espaço, agravando-se ante aos processo de 

globalização no Estado com um soberania enviesada no túmulo da política. 

 

  No que toca aos pobres, a estes é reservada sorte ainda pior: sequer podem 

ter privilégios, pois seus direitos são espoliados reiteradamente no cotidiano, em 

suma, não querem direitos, mas privilégios. 

                                                 
340 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
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3.2.6.6.1 O privado se apodera do público: firmas hegemônicas e o 

esvaziamento da cidadania 

 

Na globalização é revelado um Brasil, ou melhor, um Estado Brasileiro em 

que o privado se apodera do público, trazendo uma curiosa indagação em relação 

as estruturas organizacionais: firmas ou instituições?342 

 

As firmas hegemônicas, os bancos, tomam o das instituições 
governamentais. Usurpam das assembléias eleitas um poder 
legislativo que não têm, impondo regras á totalidade dos cidadãos343. 
Mediante essa invasão descabida, a vida social é ilegalmente 
regulada em função de interesses privatistas344. 
 

As firmas usurpam o Estado e se travestem de instituições de fato e consigo 

trazendo um esvaziamento da figura do cidadão suplantado pela do consumidor: 

 

Que as firmas se assemelham a instituições nos países onde 
funciona o capitalismo monopolista do Estado é fato já 
arquiconhecido. Mas em certos países como o Brasil, onde a figura 
do cidadão é praticamente inexistente, as firmas se comportam 
impunemente e de forma abusiva.345 
  

Milton Santos traz um exemplo sobre o tal Serviço de Proteção ao Crédito, 

uma entidade que parece ter se revestido de um ente estatal como uma verdadeira 

instituição, onde o desrespeito ao cidadão parece ser a praxe de sua atividade, na 

medida em que se revela uma verdadeira central ilegal de informações que 

deveriam, ao menos, ser confidenciais, mas servem para julgar, condenar ou 

perdoar os consumidores segundo suas próprias regras: 

  

Veja-se, por exemplo, o famigerado Serviço de Proteção ao Crédito. 
Entidade impossível de se conceber onde haja um mínimo de 
respeito pelas pessoas, em nosso país age naturalmente e se 
comporta como se fosse uma verdadeira instituição pública. Esse 
SPC funciona ao mesmo tempo como uma central ilegal de 
informações que obtém e que deveriam, ao menos, ser confidenciais, 
para julgar, condenar ou perdoar os consumidores segundo suas 
próprias regras. Veja-se o que a Folha de S.Paulo, na edição de 12 

                                                 
342 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 22. 
343 Milton Santos em nota de rodapé aponta que um banco, o Itau, discrimina os seus clientes 
segundo estrela, cujo numerário indica regalias ou preterições, como a existência de filas especiais 
ou exclusivas. 
344 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 22. 
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de janeiro de 1985, escreveu sobre o mesmo: ‘’O SPC  é um sistema 
de centralização de informações sobre clientes criado pelas 
associações comerciais com o objetivo de identificar os maus  
pagadores. A  principal argumentação contrária a ele é a sua força 
no mercado e a falta de base legal. Os críticos do serviço alegam 
que inicialmente o SPC tinha uma atuação regional. Hoje, a 
informatização e a centralização dos dados permite que um 
consumidor que atrase uma prestação em Quixeramobi, por 
exemplo, seja emitido de comprar em qualquer outro ponto do país. 
Além disso, há abusos por parte de alguns comerciantes, Hã casos 
de proibição de credito para parentes de pessoas negativadas, ou 
seja: um problema do SPC pode se transformar num verdadeiro 
estigma’’346  
  

Esta prática do tal SCP acaba por fazer sentir um esvaziamento da cidadania 

e do próprio Estado de Direito, aliás, os bancos  não fazem diferentes criando regras 

próprias revelia da lei. 

  

Pior ainda é o aparelho judicial não coibir, mas chancelar esta prática 

negadora de cidadania e tão estigmatizadora. Este estado de desinformação jurídica 

das pessoas, acaba por promover uma cidadania mutilada, no qual estigmatizando e 

“negativando” o cidadão dentro de sua cidadania, cristaliza manifesta uma 

verdadeira abominação que vergonhosamente passa a ser aceita como “natural” 

diante de tantas humilhações a que desgracadamente estão acostumados. 

 

O direito de atrasar é “punível” com ferocidade, até mesmo pelo Estado, 

inclusive em relação a serviços essenciais como energia elétrica, água, telefonia, 

entre outros, em sua maioria privatizados, assim, a lei do mais forte347 prevalece em 

detrimento da dignidade e da cidadania: 

 

O SPC não é o único a cobrar juros e ágios extorsivos e indevidos,, 
sem a mínima possibilidade de apelação. Tal prática se verifica até  
mesmo nos bancos, que, aliás. Adotam regras particulares na 
circulação dos cheques apresentados, recusando inclusive certos 
pagamentos com cheques de outras instituições bancárias, quando a 
Lei claramente estabelece que o cheque é irrecusável. Pois ninguém 
pode pré estabelecer que o outro é desonesto até que legalmente o 
comprove. O que é grave, e revela o estado desse  informação 
jurídica da população, é que poucos se dão  conta de que os seus 
direitos de cidadania estão sendo esbulhados. Desinformação 
jurídica ou certeza de que nada adianta reclamar? E o direito de 

                                                 
346 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.p.23. 
347 Queremos dizer, o mais $$$$$$$ 



166 

 

atrasar? Num país onde é tão elevado o percentual da população 
que tem ocupação, mas não propriamente emprego, e a grande 
maioria ganha muito aquém do mínimo necessário,a intolerância com 
o atraso de pagamento de bens e serviços essenciais como a água e 
luz, por exemplo, é, certamente, inaceitável, e o é ainda mais por 
partir de empresas públicas ou concessionárias de serviços 
públicos.348 

 

3.2.6.6.2 O serviço público abastardado e o “usuário” 

 

Desta cidadania mutilada o conceito de serviço público foi abastardado, 

reflexo direto das privatizações, apelidando os consumidores de “usuários”: 

 

O conceito de serviço público foi, aliás, abastardado a um tal ponto 
que as entidades fornecedoras trabalham na base do lucro, que 
buscam aumentar gulosamente. Os clientes, isto é, toda a população 
ganharam o apelido de “usuários”349. 

 

Milton Santos aponta dois objetivos na reconstrução da cidadania que não 

podem ser alcançados separadamente: a crítica do consumismo e o reaprendizado 

da cidadania: 

 

Uma grande tarefa neste início de século é a crítica do consumismo 
e o reaprendizado da cidadania, objetivos que não podem ser 
alcançados separadamente. A ideologia do consumo mediante suas 
aparências, está fortemente impregnada na população. O pobre no 
Brasil  é neste momento o único ator social com o qual podemos 
aprender algo de verdadeiro. Na sabedoria da escassez no âmbito 
de sua experiência é que se faz a ponte entre a necessidade e o 
entendimento. Tem se que ser cidadão é pertencer a um corpo 
amplo, ser identificado como uma particular nação, ter direitos e 
deveres garantidos pelo Estado correspondente a esta nação, além 
de estar relacionada a idéia de exclusão e inclusão.350  

 
 
3.3 O Espaço globalizado, o Indivíduo e seu valor  

 
 

De fato, “é impossível imaginar uma cidadania concreta que prescinda do 

componente territorial”351. Para Milton Santos, para se entender o espaço é 

                                                 
348 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 23-24. 
349 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 24. 
350 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.125. 
351 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.p.116. 
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necessário também se estudar a produção material, inclusive como foco central no 

escopo a se compreender o espaço: 

 

O ato de produzir é igualmente o ato de produzir espaço. [...] 
Produzir significa tirar da natureza os elementos indispensáveis à 
reprodução da vida. A produção, pois, supõe uma intermediação 
entre o homem e a natureza, através das técnicas e dos 
instrumentos de trabalho inventados para o exercício desse 
intermédio.352 

 

  O papel que as empresas desempenharam na configuração dos Estados no 

pós-guerra353, com as ditas “multinacionais”, que acumulando grande montante de 

dinheiro possibilitaram sua ação bastante significativa fora das fronteiras de sua 

sede. 

  

Contemporaneamente, com a globalização e o acúmulo ainda maior de 

capital observa-se um fenômeno de suma importância: as empresas acabam se 

emancipando do Estado. 

  

           A dinâmica de renovação e expansão dos mercados acabaria por fazer 

surgir uma dinâmica peculiar destas empresas consideradas de ponta, na media 

em que se introjetava produtos em redes de sistemas globais, promovendo uma 

espécie de cadeia mundial significaria à estas empresas sua emancipação em face 

do Estado: 

 
As atividades de ponta são as mais sensíveis a essa inconstância 
nos valores do espaço, tanto pela renovação incessante de produtos, 
como pela incorporação de novos materiais e novos métodos. Suas 
exigências são grandes quanto ao conteúdo do seu entorno 
imediato.354 

 

Precisa a colocação analítica de Milton Santos sobre o espaço, este deixado 

exclusivo ao jogo de mercado, tem-se “o espaço vivido consagra desigualdades e 

injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um espaço sem cidadãos.”355 

                                                 
352 SANTOS, Milton. Por uma geografia nova. Da crítica da geografia a uma geografia crítica. 
2ª. ed. São Paulo: Hucitec, 1980. p. 161-162 
353 Após a 2º Guerra Mundial 
354 SANTOS, Milton. Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção .4º ed. 2. reimpr. 
São Paulo: Edusp, 2006. p. 214. 
355 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 43. 
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O território é a matriz da vida social, econômica e política da sociedade, 

assim, o componente territorial supõe, uma instrumentação do território capaz de 

atribuir a todos os habitantes aqueles bens e serviços indispensáveis, não importa 

onde esteja a pessoa: 

 
O componente territorial supõe, de um lado, uma instrumentação do 
território capaz de atribuir a todos os habitantes aqueles bens e 
serviços indispensáveis, não importa onde esteja a pessoa; e de 
outro lado, uma adequada gestão do território, pela qual a 
distribuição geral bens e serviços públicos seja assegurada.356 

Um modelo cívico-territorial, implica na organização e a gestão do espaço 

sendo instrumental a uma política efetivamente redistributiva, com escopo à justiça 

social para as pessoas, importando onde esteja cada indivíduo, de sorte a criar um 

novo tipo de cidadania: uma cidadania que se ofereça com o respeito á cultura e 

como busca da liberdade: 

 

Nessas condições, deve-se falar de um modelo cívico-territorial, a 
organização e a gestão do espaço sendo instrumentais a uma 
política efetivamente redistributiva, isto é, tendente á atribuição de 
justiça social para a totalidade da população, não importa onde 
esteja cada indivíduo. A plena realização do homem, material e 
imaterial, não depende da economia, como hoje entendida pela 
maioria dos economistas que ajudam a nos governar. Ela deve 
resultar de um quadro de vida, material e não-material, que inclua a 
economia e a cultura. Ambos têm que ver o território e este não tem 
apenas um papel passivo, mas constitui um dado ativo, devendo ser 
considerado como um fator e não exclusivamente como reflexo da 
sociedade. È no território tal como ela é hoje, isto é, incompleta. 
Mudanças no uso e na gestão do território se impõem, se queremos 
criar um novo tipo de cidadania, uma cidadania que se nos ofereça 
como respeito á cultura e como busca da liberdade.357 

 

No processo de globalização, Jose Luiz Fiori não o concebe como isento de 

contradições, mas observa que “seus impactos e perspectivas são diferenciados, e 

as alternativas abertas a cada país dependem, exatamente, das opções feitas pelas 

suas forças sociais e políticas internas e coordenadas por seus estados 

nacionais”.358 

 

                                                 
356 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.05. 
357 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.p.06. 
358 FIORI, José Luiz. Os moedeiros falsos. Petrópolis: Vozes, 1997.p.250.  
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Sob a égide do livre mercado, a globalização vem conseguindo macular as 

culturas locais e de suas ricas diversidades. 

 

Busca-se incutir no individuo através da ideologia um saber único e estático 

reproduzido nas escolas e alcançando as atividades cotidianas do individuo, como 

até o modo de se vestir e a alimentação que vai ingerir e ate mesmo onde deve se 

divertir, assim, revelando uma globalização mais perversa e violadora, no qual “o 

território é hoje um território nacional da economia internacional”. 359  

 

Nesse sentido ressalta-se que o consumidor de bens materiais e imateriais 

não é cidadão, afinal cai no conto das empresas em confundir sua cidadania com 

consumismo, ainda condiciona seus gostos e até seus valores.  

 

            Os espaços globais somente existem como espaço da globalização, no qual  

“sob influência do dinheiro global, o conteúdo do território escapa a toda regulação 

interna, objeto que ele é de uma permanente instabilidade, da qual os diversos 

agentes apenas constituem testemunhas passivas”.360  

 

Milton Santos aponta interessante análise acerca da competitividade na 

globalização e sua relação com o território: 

 

A globalização revaloriza os lugares e os lugares – de acordo com o 
que podem oferecer às empresas – potencializa a globalização na 
forma em que está aí, privilegiando a competitividade. Entre o 
território tal como ele é e a globalização tal como ela é cria-se uma 
relação de causalidade em benefício dos setores mais poderosos, 
dando ao espaço geográfico um papel inédito na dinâmica social” 361 

 

                                                 
359SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 74 – citando outro livro seu “A natureza do Espaço”. 
360SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 101. 
361

 SANTOS, Milton apud SILVA, Gilberto. É possível uma outra globalização?   Revista Partes, ano 
II, nº 21, 2002. Disponível em http://www.partes.com.br/2012/11/12/e-possivel-uma-outra-
globalizacao/. Acesso em: 8 jan. 2011. Gilberto Silva em nota de rodapé consigna a fonte da citação 
que utilizou, a saber: “Território e Sociedade, entrevista com Milton Santos. ED. Fundação Perseu 
Abramo. Neste livro, segundo  Gilberto Silva,  Milton Santos trata de temas mais variados, tais como a 
geografia, a ideologização da vida social, sua trajetória pessoal e aborda as consequências da 
globalização para a humanidade”. 
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A globalização se impõe voraz nas político-econômicas e nas relações sociais 

na esfera do globalitarismo pelo caráter da simultaneidade global de natureza 

minudente e abrangente: 

 

No âmbito do globalismo, tudo que é local pode ser simultaneamente 
nacional, regional e mundial. [...] É evidente que essa problemática 
logo suscita o método comparativo. Comparam-se localidades, 
nações e nacionalidades, assim como relações, processos e 
estruturas, me suas implicações sociais, econômicas e culturais; tudo 
isso envolvendo história e geografia, passado e presente, demografia 
e etnia, religião e língua. São muitas as possibilidades e as urgências 
da comparação. [...] E esse se torna o método ainda mais 
indispensável, quando se trata de refletir sobre as configurações e os 
movimentos da sociedade global”.362  

 

Destarte, conclui-se que inexiste o espaço global, senão apenas como espaço 

de globalização, no qual o que existe é a fragmentação do território. Milton Santos 

ressalta,  também, os elementos relacionados as verticalidades e horizontalidade no 

território, sendo que “as verticalidades podem ser definidas, em um território, com 

um conjunto de pontos formando espaços de fluxos”:363 

 

As verticalidades são, pois portadoras de uma ordem implacável, 
cuja convocação incessante a segui-la representa um convite ao 
estranhamento. Assim, quanto mais modernizados e penetrados por 
essa lógica, mais os espaços respectivos se tornam alienados.364 

 

Por sua vez, “as horizontalidades são zonas de contiguidade que formam 

extensões continuas. Este é o chamado espaço banal. O espaço banal seria o 

espaço de todos: empresas, instituições, pessoas, o espaço das vivencias”.365 

 

Para Milton Santos, o “território é uma metamorfose onde as verticalidades366 

e as horizontalidades367 se engalfinham pela hegemonia das ações. O território se 

                                                 
362 IANNI, Octávio. A Era do Globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997. p. 237. 
363 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 105. 
364 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 108. 
365 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 108. 
366 Técnicas das multinacionais globais para dominar o território 
367 Resistência local, solidariedade horizontal (relacionamentos locais, regionais) 
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metamorfoseia em algo mais do que um simples recurso, constituindo-se um 

abrigo”.368 

 

O território e o lugar acabam por se mostrarem esquizofrênicos, na medida 

em que o mesmo espaço se promove e mantém a globalização, mas ao mesmo 

tempo também se promove uma majoração de pobreza e de excluídos, cada qual 

com as características de suas racionalidades: 

 

O território tanto quanto lugar são esquizofrênicos, porque de um 
lado acolhem os vetores da globalização, que neles se instalam para 
impor sua nova ordem, e de outro lado, neles se produz uma contra-
ordem, porque há uma produção acelerada dos pobres, excluídos e 
marginalizados [...] Globais, os lugares ganham um quinhão (maior 
ou menor) de racionalidade do mundo. Mas, esta não se propaga de 
modo heterogêneo, isto é, deixando coexistirem racionalidades, isto 
é, contra-racionalidades, a que, equivocadamente e do ponto de vista 
da racionalidade dominante, se chamam de irracionalidades. Mas, a 
conformidade com a Razão Hegemônica é limitada, enquanto a 
produção plural das irracionalidades é ilimitada.369 

 

3.3.1 Espaços fragmentados e dinâmica utilitarista 

 

Os mais poderosos do globo se reservam os melhores pedaços do território e 

deixam o resto para os outros, no qual o espaço ganha novos contornos e 

características:  

 

No mundo globalizado, o espaço geográfico ganha novos contornos, 
nova características, novas definições. E, também, uma nova 
importância, porque a eficácia das ações esta estreitamente 
relacionada com sua localização. Os atores mais poderosos se 
reservam as melhores pedaços do território e deixam o resto para os 
outros.370 
 

                                                 
368 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 112. 
369 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010.p.114-115. 
370 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
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O espaço fragmentado impõe uma dinâmica utilitarista, pois, “com a 

globalização, todo e qualquer pedaço da superfície da Terra se torna funcional às 

necessidades, usos e apetites de Estados e empresas nesta fase da história”371. 

 

Muito se fala da competitividade e de seus efeitos nefastos na solidariedade, 

mas o que se verifica é a existência de uma solidariedade vertical em benefício das 

empresas globais hegemônicas: 

 

Pode-se dizer então que, em última análise, a competitividade acaba 
por destroçar as antigas solidariedades, freqüentemente horizontais, 
e por impor uma solidariedade vertical, cujo epicentro é a empresa 
hegemônica, localmente obediente a interesses globais mais 
poderosos, e desse modo, indiferente ao entorno.372  
 

Assim, “o território como um todo é objeto da ação de várias empresas, cada 

qual, preocupada com suas próprias metas e arrastando, a partir destas metas, o 

comportamento do resto das empresas e instituições”.373  

 

Milton Santos aponta traços da agricultura cientifica globalizada e da 

alienação do território, destacando que : 

 

Nas áreas onde essa agricultura cientifica globalizada se instala, 
verifica-se uma importante demanda de bens científicos (sementes, 
inseticidas, fertilizantes, corretivos) e também uma assistência 
técnica. Os produtos são escolhidos segundo uma base mercantil, o 
que implica em uma certa obediência aos mandamentos técnicos 
científicos.374  

 

Há, sem dúvida, uma fragmentação do espaço “enquanto o urbano surge 

como espaço de resistência, as áreas agrícolas se transformam agora em um lugar 

de vulnerabilidade”375. 

 

                                                 
371 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
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19º ed. Rio de Janeiro: Record, 2010. p.89. 
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O território é identidade de um povo, espaço de desenvolvimento social, 

econômico e político, enfim, lugar onde a cidadania é construída e forjada: 

 

O território não é apenas o resultado da superposição de um 
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas 
criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, 
uma identidade. Quando se fala em território deve-se pois, logo, 
entender que se esta falando de território usado, utilizado por uma 
dada população.376  
 

Milton Santos destaca o território do dinheiro como perverso, afinal sob 

influência do dinheiro global, o conteúdo do território escapa a toda regulação 

interna e o resultado é: mais e mais miséria e desigualdade: 

 

Antes, o território continha o dinheiro, em uma dupla acepção: o 
dinheiro sendo representativo do território que o abrigava e sendo, 
em parte, regulado pelo território, considerado como território usado. 
Hoje, sob influência do dinheiro global, o conteúdo do território 
escapa a toda regulação interna, objeto que ele é de uma 
permanente instabilidade, da qual os diversos agentes apenas 
constituem testemunhas passivas.377  

 

Há uma reação, na medida em que “a vontade de homogeneização do 

dinheiro global é contrariada pelas resistências locais a sua expansão.378 

 

Para Milton Santos, é no espaço que perpetua as desigualdades, permeado 

de muitos consumidores e outros tantos excluídos e marginalizados, parece estar 

povoado, enfim, por não-cidadãos. 

 

A razão desta desajuste encontra guarida quando debruça-se na questão sob 

o prisma do planejamento político, este por sua vez, cada vez mais atendendo a 

interesses do dito mercado, em detrimento das pessoas. 

 

Não há Direito, mas há leis: as de mercado, onde no espaço são geridas 

pelas empresas hegemônicas emancipadas em face do Estado. 

                                                 
376 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 
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3.3.2 Valor do indivíduo  

 

Qual o valor do indivíduo e sua relação com o território? 

  

Esta indagação é enfrentada por Milton Santos. “Cada homem vale pelo lugar 

onde está: o seu valor como produtor, consumidor, cidadão depene de sua 

localização no território.379  

 

Dependendo do lugar em que se está inserido no território as oportunidades 

se mostram diferentes, atribuindo valoração ao individuo segundo sua posição no 

território: 

 

Seu valor vai mudando , incessantemente, para melhor ou para pior, 
em função das diferenças de acessibilidade (tempo, freqüência, 
preço), independentes de sua própria condição, Pessoas, com as 
mesmas virtualidades, a mesma formação, até mesmo o mesmo 
salário têm valor diferente segundo o lugar em que vivem: as 
oportunidades não são as mesmas.380  

 

Assim, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, sobretudo, do 

ponto do território onde se está inserido: 

 

Por isso, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em 
larga proporção, do ponto do território onde se  está. Enquanto um 
lugar vem a ser condição de sua pobreza, um outro lugar poderia, no 
mesmo momento histórico, facilitar o acesso àqueles bens e serviços 
que lhes são teoricamente devidos, mas que, de fato, lhe faltam.381 

 

O uso da metrópole nos centros urbanos é determinado pelas possibilidades 

econômicas do indivíduo: 

 

Na grande cidade, há cidadão de diversas ordens e classes, desde o 
que, farto de recursos, pode utilizar a metrópole toda, até o que, por 
falta de meios, somente a utiliza parcialmente, como se fosse uma 
pequena cidade, uma cidade local.382 
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Assim, “a rede urbana, o sistema de cidades, também tem significados 

diversos segundo a posição financeira do individuo [...] Para muitos, a rede urbana 

existente e a rede de serviços correspondentes são apenas reais para os outros. Por 

isso são cidadãos diminuídos, incompletos”383. 

 

No mundo da cidadania o homem não vale em função do lugar onde vive, 

esta cruel situação o deve ser suprimida e o homem emancipado deverá surgir na 

medida em que “as condições existentes nesta ou naquela região determinam essa 

desigualdade no valor de cada pessoa, tais distorções contribuindo para que o 

homem passe literalmente a valer em função do lugar onde vive [...] essas 

distorções devem ser corrigidas, em nome da cidadania”.384 

 

 

3.4 Mínimo existencial e dimensões de direitos 

 

Norberto Bobbio385 afirma que os direitos do homem, por mais fundamentais 

que sejam, são direitos históricos, ou seja, oriundos em certas circunstâncias 

caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades. 

 

Os direitos fundamentais não surgiram simultaneamente, mas em períodos 

distintos conforme a demanda de cada época, tendo esta consagração progressiva e 

sequencial nos textos constitucionais dado origem à classificação em gerações. 

Como o surgimento de novas gerações não ocasionou a extinção das anteriores, há 

quem prefira o termo dimensão por não ter ocorrido uma sucessão desses direitos: 

atualmente todos eles coexistem.386 

 

Os direitos387 de 1º dimensão são os direitos da liberdade, os primeiros a 

constarem do instrumento normativo constitucional: os direitos civis e políticos, que, 

em grande parte, correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do 

                                                 
383

 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p.112. 
384

 SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. p. 112. 
385 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004. passim. 
386 NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 3º ed. São Paulo: Método, 2009. p. 362-364. 
387 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6º ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 1996. passim. 
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constitucionalismo do Ocidente. São direitos de 1º dimensão os direitos de liberdade 

– têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades 

ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 

característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. 

Ainda os direitos civis e políticos  já se consolidaram em sua projeção de 

universalidade formal, não havendo Constituição digna desse nome que os não 

reconheça em toda a extensão. 

  

Os direitos de 2º dimensão dominam o século XX., e constituem os  direitos 

sociais, culturais e econômicos, bem como os direitos coletivos ou de coletividades.  

 

Da mesma forma que os de 1º dimensão, esses direitos foram, inicialmente, 

objeto de uma formulação especulativa, em esferas filosóficas e políticas de 

acentuado cunho ideológico. Proclamados nas Declarações solenes das 

Constituições marxistas e também, de maneira clássica, no constitucionalismo da 

social-democracia388, dominaram por inteiro as Constituições do segundo pós-

guerra. Os direitos fundamentais da 2º dimensão tendem a tornar-se tão justificáveis 

quanto os da 1º dimensão. Até então, em quase todos os sistemas jurídicos, 

prevalecia a noção de que apenas os direitos da liberdade eram de aplicabilidade 

imediata, ao passo que os direitos sociais tinham aplicabilidade mediata, por via do 

legislador. Com a introdução dos direitos fundamentais da 2º dimensão, cresceu o 

juízo de que esses direitos representam, de certo modo, uma ordem de valores. 

 

Conforme a nova teorização dos direitos fundamentais, as prescrições desses 

direitos são também direitos objetivos e isso levou, segundo Carl Schmitt, à 

superação daquela distinção material entre as duas partes básicas da Constituição, 

em que os direitos fundamentais eram direitos públicos subjetivos, ao passo que as 

disposições organizatórias constituíam unicamente direito objetivo. 

 

Tem-se que aconcepção de objetividade e de valores, relativamente aos 

direitos fundamentais, fez com que o princípio da igualdade, tanto quanto o da 

liberdade, tomasse também um sentido novo, deixando de ser mero direito 

                                                 
388 Ref. A República de Weimar 
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individual, que demanda tratamento igual e uniforme, para assumir, conforme 

demonstra a doutrina e a jurisprudência do constitucionalismo alemão, uma 

dimensão objetiva de garantia contra atos de arbítrio do Estado.389 

  

Já os direitos de 3º dimensão são dotados de altíssimo teor de humanismo e 

universalidade, tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto direitos que 

não se destinam especificamente à proteção dos interesses dos indivíduos, de um 

grupo ou de um momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em 

termos de existencialidade concreta na valorização pela efetivação dos direitos 

fundamentais, incluídos o meio ambiente, a comunicação e a solidariedade. 

 

Por sua vez, os direitos de 4º dimensão são relacionados a globalização 

política na esfera da normatividade jurídica  e que correspondem à derradeira fase 

de institucionalização do Estado social. São direitos da 4º dimensão o direito à 

democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a 

concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 

universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as 

relações de convivência. Ressalta-se que não somente culminam a objetividade dos 

direitos das duas dimensões antecedentes, como absorvem-na, sem, todavia, 

removê-la – a subjetividade – dos direitos individuais, a saber, os direitos da 1º 

dimensão. 

  

Concluindo, poder-se-á dizer que os direitos da 2º, 3º e 4º dimensões não se 

interpretam, concretizam-se. É com base nessa concretização que reside o futuro da 

globalização política compromissada, a seu princípio de legitimidade, a força 

incorporadora de seus valores de libertação. Enfim, os direitos da 4º dimensão 

compreendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão 

somente com eles será legítima e possível a globalização política. 390 

 

Há que se destacar que o imane escopo da Carta Magna de 1.988, consiste 

em promover o bem-estar de todos, para assegurar a dignidade da pessoa humana, 

                                                 
389 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6º ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 1996. p. 514 et seq. 
390 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 6º ed. ver. atual. e ampl. São Paulo: 
Malheiros, 1996. p. 523 et seq. 
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o que inclui além da garantia dos direitos individuais, o acesso às condições 

materiais mínimas de existência. 

 

Dirley da Cunha Junior 391 leciona que “os direitos sociais surgiram na 

tentativa de resolver uma profunda crise que se instalou no mundo no pós-guerra. 

Fundado no princípio da solidariedade humana”, prossegue apoiado-se em Fábio 

Konder Comparato asseverando que “os direito sociais foram alcançados  a 

categorias jurídicas concretizadoras dos postulados de justiça social, dependentes, 

entretanto, de execução de políticas públicas voltadas a garantir amparo e proteção 

social aos mais fracos e mais pobres.” 

 

Nesse sentido, Dirley da Cunha392 destaca que “os direitos sociais, em suma, 

são aquelas posições jurídicas que credenciam o indivíduo a exigir do Estado uma 

postura ativa, no sentido de que este coloque à disposição daquele, prestações de 

natureza jurídica ou material, consideradas necessárias para implementar as 

condições fáticas que permitam o efetivo exercício das liberdades fundamentais” 

 

Assim, os direitos sociais393 são verdadeiros direitos fundamentais, com força 

normativa e vinculante, que investem os seus titulares de prerrogativas de exigir do 

Estado as prestações positivas indispensáveis à garantia do mínimo existencial, de 

maneia que revela a Constituição os direitos sociais constantes no art. 6º da 

Constituição Federal de 1.988: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 
trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.  

 

Mostra-se valiosa a análise que Dirley da Cunha Junior394 faz em relação a 

efetividade dos direitos sociais e a teoria da reserva do possível, onde com extrema 

                                                 
391 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Podivm. 2010, p. 719. 
392 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Podivm. 2010, p. 719. 
393 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Podivm. 2010, p. 722. 
394 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Podivm. 2010, p. 739. 
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precisão adverte que “é preciso deixar bem claro, contudo, que é extremamente 

discutível e de duvidosa pertinência o traslado de teorias jurídicas desenvolvidas em 

países”, destacando que estes países “de bases cultural, econômica, social e 

históricas próprias, para outros países cujos modelos jurídicos estão sujeitos a 

condicionamentos socioeconômicos e político completamente diferentes”. 

 

Em que pese a contribuição que doutrina estrangeira tem dado ao direito 

brasileiro, Dirley da Cunha Junior posiciona-se ponderando que as soluções 

estrangeiras nem sempre se compatibiliza com a realidade jurídica e material do 

Estado Brasileiro e diz: 

 

[...] certamente como reflexo desse conjunto de necessidades 
básicas dos brasileiros, a Constituição de 1.988 é essencialmente 
dirigente, eis que composta de uma enorme quantidade de normas 
que impõe ao Estado Brasileiro a realização de políticas públicas 
socialmente ativas voltadas ao atendimento dessas mesmas 
necessidades, fixando as diretivas, metas e mandamentos que 
devem ser cumpridos pelo Estado Social na efetivação dos direitos 
sociais.395 

 

Aponta Dirley da Cunha Junior um caminho bastante razoável em direção à 

Justiça quando relativiza a teoria da reserva do possível para a realidade brasileira 

e, citando Andreas Krell, pontua que “as teorias desenvolvidas na Alemanha sobre a 

interpretação dos direitos sociais não podem ser facilmente transferidas para a 

realidade brasileira sem as devidas adaptações.” 396 

 

Vale destacar a indignação externada por Dirley da Cunha Junior e da 

necessidade do Poder Judiciário não ser refém dos condicionamentos da reserva do 

possível dentro da realidade brasileira permitir ao Poder Judiciário, na atividade de 

controle das omissões do poder público, determinar uma redistribuição dos recurso 

públicos existentes, retirando-os de outras áreas para destiná-los ao atendimentos 

das necessidades vitais do homem : 

 

                                                 
395 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Podivm. 2010, p. 739. 
396 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Podivm. 2010, p. 739. 
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Num Estado em que o povo carece de uma padrão mínimo de 
prestações sociais para sobreviver, onde pululam cada vez 
mais cidadãos socialmente excluídos e onde quase meio 
milhão de crianças são expostas ao trabalhos escravo, 
enquanto seus pais sequer encontram trabalho e permanecem 
escravos de um sistema que não lhes garante a mínima 
dignidade, os direitos sociais  não podem ficar reféns de 
condicionamentos do tipo reserva do possível. Não se trata de 
desconsidera que o Direito não tem capacidade de gerar 
recursos materiais para sua efetivação. Tampouco negar que 
apenas se pode buscar algo onde este algo já existe. Não é 
este o caso, pois aquele “algo” existe e sempre existirá, so que 
não se encontra – este sim, é o caso – devidamente 
distribuído! Cuida-se aqui, de se permitir ao Poder Judiciário, 
na atividade de controle das omissões do poder público, 
determinar uma redistribuição dos recurso públicos existentes, 
retirando-os de outras áreas (fomento econômico a empresas 
concessionárias ou permissionárias mal administradas; serviço 
da dívida,; mordomias no tratamento de certas autoridades 
políticas , como jatinhos, palácios residenciais, festas 
pomposas, seguranças desnecessários, carros de luxo 
blindados, comitivas desnecessárias em viagens 
internacionais, pagamento de diárias excessivas, manutenção 
de mordomias a ex-Presidentes da República; gastos em 
publicidade, etc) para destiná-los ao atendimentos das 
necessidades vitais do homem, dotando-o das condições 
mínimas de existência. 397 

 

Dirley da Cunha Junior398 de maneira taxativa trata inaplicabilidade do limite 

da reserva do possível no Brasil, ademais explicita que o Poder judiciário assume 

papel de extrema relevância da defesa do mínimo existencial às pessoas que lhes 

são  assegurados direitos inalienáveis, como a vida e a dignidade: 

 

[...] problemas de “caixa” não podem ser guindados a obstáculos à 
efetivação dos direitos fundamentais sociais, pois, imaginar que a 
realização deste direitos sociais depende de “caixas cheios”do 
Estado significa reduzir sua eficácia a zero, o que representaria uma 
violenta frustração da vontade constituinte e uma desmedida 
contradição do modelo do Estado de Bem Estar Social. A 
inaplicabilidade do limite da reserva do possível ainda é patente se 
for considerado mais de perto o caso brasileiro [...] o Poder Judiciário 
está legitimado a interferir [...] para garantir este mínimo existencial, 
visto que ele “é obrigado a agir onde os outros Poderes não 
cumprem as exigências básicas da Constituição (direito à vida, 

                                                 
397 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Podivm. 2010, p. 741 
398 CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., ampl. e atual. Salvador: 
Podivm. 2010, p. 741-743 
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dignidade humana, Estado Social)” 399, não satisfazendo os direitos 
fundamentais sociais. Assim, as decisões sobre prioridades na 
aplicação e distribuição de recursos públicos “deixam de ser 
questões de discricionariedade política, para serem uma questão de 
observância de direitos fundamentais, de modo que a competência 
para tomá-las passaria do Legislativo ao Judiciário.”400 

 

 

A Teoria do Mínimo Existencial é uma construção oriunda do direito alemão 

do segundo pós-guerra, cuja teoria era usada em uma dimensão defensiva (1ª 

Geração de Direitos Humanos - Direito de defesa) para evitar que o Estado privasse 

algum cidadão de recursos para uma vida digna do que necessariamente para 

demandar que o Estado fornecesse prestações positivas, ou seja, direitos 

prestacionais (2ª Dimensão de Direitos Humanos – Direitos sociais). 

 

Porém, posteriormente na Alemanha401 o mínimo existencial passou a ser 

empregado, também, com essa finalidade de proteção da dignidade humana 

corroborando com a exigibilidade (concretização) de direitos sociais básicos, 

assentada na valorização dos direitos humanos. 

 

Ademais, assevera Ingo Sarlet e Mariana Figueiredo que o Tribunal Federal 

Administrativo da Alemanha402 reconheceu que os cidadãos, em matéria de direitos 

sociais, econômicos e culturais, teriam, também, um direito subjetivo pertinente ao 

mínimo para uma existência digna, fundamentado no princípio da dignidade da 

pessoa  humana. 

 

                                                 
399 Citando Andreas Krell, CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., 
ampl. e atual. Salvador: Podivm. 2010, p. 743. 
400 Citando Robert Alexy, CUNHA JUNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4º ed. rev., 
ampl. e atual. Salvador: Podivm. 2010, p. 743. 
401 Em 1954, o debate foi analisado pelo Tribunal Federal Administrativo da Alemanha, que 
reconheceu que a pessoa carente possuía o direito subjetivo de auxílio material por parte do Estado, 
na ocasião referido como “direito à assistência social” (BOLESINA, Iuri. O mínimo existencial 
enquanto critério para o controle jurisdicional de políticas públicas: análise teórica e crítica de 
sua operacionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça. 2012. Monografia (Pós-Graduação (mestrado) em Direito) – Universidade de Santa Cruz do 
Sul – UNISC. Santa Cruz do Sul, 2012. p. 26) 
402 SARLET, Ingo W; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial 
e direito à saúde: algumas  aproximações.  In:  Direitos  fundamentais: orçamento  e  reserva  do 
possível. Ingo Wolfgang  Sarlet;  Luciano  Beneti  Timm  (Orgs).  2º ed.  Porto Alegre: Livraria  do 
Advogado. 2010, p.20 -21. 
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Desta forma, o mínimo existencial se revela como sendo o conjunto de 

direitos, reconhecidos e não reconhecidos expressamente pelo  Estado,  mas 

sempre reconhecidos em face da dignidade humana, necessários para a vida com 

dignidade, por um lado e, de outro lado, o limite mínimo do gozo desses direitos 

para assegurar a dignidade, observadas as questões de tempo, de espaço e de 

sujeito”.403  

 

Portanto, pode-se dizer, teoricamente, que mínimo existencial são os 

recursos materiais necessários para uma vida digna, tendo em vista que assegura 

condições mínimas de vida e protege necessidades humanas essenciais para a 

vida em sociedade, como por exemplo, prestações de “assistência social”404, 

saúde básica, ensino fundamental, alimentação, moradia e dentre outros direitos 

sociais prestacionais. 

 

Neste sentido, reflete Iuri Bolesina acerca da concretização do mínimo 

existência:  

 

“O cenário do direito ao mínimo para a existência humana, assim, 
passa a receber tratamento jurídico diferenciado, calcado na 
dignidade da pessoa humana, e a comportar novos conteúdos; além 
do direito à mantença física, dos direitos de liberdade,  segurança  
jurídica,  propriedade, advindos  do  Estado  Liberal,  também 
direitos sociais, culturais e econômicos do Estado Social, 
interligando-os e tornando- os interdependentes, não numa relação 
qualquer, mas sim em uma simbiose apta a assegurar  a  existência  
do  ser  humano  com  dignidade.405 

 

Aliás, o mínimo existencial relaciona-se diretamente com a concretização do 

principio da dignidade da pessoa humana e o do direito à igualdade, que 

                                                 
403 BOLESINA, Iuri. O mínimo existencial enquanto critério para o controle jurisdicional de 
políticas públicas: análise teórica e crítica de sua operacionalidade na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2012. Monografia (Pós-Graduação 
(mestrado) em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Santa Cruz do Sul, 2012. p. 
29. 
404 SARLET, Ingo W; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial 
e direito à saúde: algumas aproximações.  In: Direitos  fundamentais: orçamento  e  reserva  do 
possível.  Ingo  Wolfgang  Sarlet;  Luciano  Beneti  Timm  (Orgs).  2ed.  Porto Alegre:  Livraria  do 
Advogado. 2010, p.20. 
405 BOLESINA, Iuri. O mínimo existencial enquanto critério para o controle jurisdicional de 
políticas públicas: análise teórica e crítica de sua operacionalidade na jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2012. Monografia (Pós-Graduação 
(mestrado) em Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Santa Cruz do Sul, 2012. p. 
24. 
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“pressupõem o Estado-garantidor, o dever de assegurar o mínimo de condições 

básicas para o indivíduo viver e desenvolver-se”406 na sociedade.  

 

Um dado interessante é que essa categoria do mínimo existencial possui um 

projeto de Lei n. 8.058 de 2014, relatoria do Deputado Federal Paulo Teixeira, 

auxiliados pelos juristas Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe, sobre o 

processo especial para o controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder 

Judiciário, no qual conceitua mínimo existencial em seu parágrafo único do artigo 

sétimo:  

  

Parágrafo único. Considera-se mínimo existencial, para efeito desta 
lei, o núcleo duro, essencial, dos direitos fundamentais sociais 
garantidos pela Constituição Federal, em relação ao específico 
direito fundamental invocado, destinado a assegurar a dignidade 
humana. 

 

Portanto, mínimo existencial se consubstancia em um postulado da cidadania 

e por consequência da dignidade da pessoa humana, sendo certo que a própria 

topografia da Constituição Republicana de 1988 prevê a cidadania como um dos 

pilares do Estado, conforme o artigo 1º, II, bem como, no artigo 205, determina que 

“a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”.407 

 

Assim, a concepção de cidadania adotada pela Constituição de 1.988 

coincide com aquela introduzida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948 e vincula-se, portanto, ao movimento de incorporação (internalização) dos 

direitos humanos e, acrescente-se, ao movimento da máxima efetividade dos 

referidos direitos.408 

 

Ademais, Paulo Leivas citando Corinna Treisch, pondera: 

 

                                                 
406 TAVARES, André Ramos.Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 854. 
407 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva. 2012, p.1039. 
408 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva. 2012, p.1039. 
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O mínimo existencial é a parte de consumo corrente de cada ser 
humano, seja criança ou adulto, que é necessário para a 
conservação de uma vida humana digna, o que compreende a 
necessidade de vida física, como a alimentação, vestuário, moradia, 
assistência de saúde, etc. (mínimo existencial físico) e a 
necessidade espiritual-cultural, como educação, sociabilidade, etc. 
Compreende a definição do mínimo existencial tanto a necessidade 
física como também cultural-espiritual, então se fala de um mínimo 
existencial cultural. 409 

 

Ao passo que Eurico Bittencourt assenta a idéia de um supremo direito cuja 

autonomia tem fundamento na necessidade de se garantir um mínimo de eficácia 

direita ao princípio da dignidade da pessoa humana: 

 
O direito ao mínimo para uma existência digna é um direito sobre 
direitos, vale dizer, não  possui  conteúdo  próprio,  distinto  e  
complementar  dos demais direitos fundamentais [...] Não se 
confunde com a ideia da eficácia direta do núcleo essencial dos 
direitos fundamentais, como já mencionado, já que se trata de um 
direito fundamental autônomo: um direito cuja autonomia tem 
fundamento na necessidade de se assegurar um mínimo de eficácia 
direita ao princípio da dignidade da pessoa humana.410 

 
 

Sendo assim, conclui-se que a concretização do mínimo existencial está 

ligada a sua fruição de direitos fundamentais no princípio base da dignidade da 

pessoa humana.411 

 

Concretizar a efetividade do mínimo existencial enquanto elemento nuclear 

da Cidadania e da Dignidade da Pessoa Humana reveste-se de verdadeiro 

imperativo constitucional, sendo claro que pertence não apenas no âmbito dos 

objetivos da República, mas reside também em seus fundamentos. 

 

 

 

 

                                                 
409 Corinna Treisch apud LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos direitos fundamentais 
sociais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p.135. 

410 BITTENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: 
livraria do Advogado, 2010, p.173. 
411 BOLESINA, Iuri. O mínimo existencial enquanto critério para o controle jurisdicional de 
políticas públicas: análise teórica e crítica de sua operacionalidade na jurisprudência do 
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CONCLUSÃO 

 

Pela sabedoria de outros, já disseram que é preciso um olhar introspectivo 

para mergulhar no seu EU e alcançar respostas à existência. Este olhar também se 

projeta para fora na busca da compreensão da realidade ao qual se está inserido. O 

produto deste “diálogo” dos dois mundos e a visão de mundo e a projeção do 

indivíduo. 

 

No início desta pesquisa havia constante preocupação de que se pudesse 

alcançar uma investigação fecunda e não estéril, buscar o primordial pensamento, a 

inspiração, a formulação mais harmoniosa do conjunto de idéias sempre se revela 

como uma dádiva. 

 

Muito embora a pesquisa seja de inspiração na realidade brasileira, não se 

olvida que alcançou também um caráter universal, sobretudo em razão da temática 

enfrentada na pesquisa abarcar a realidade de muitas pessoas em diferentes 

lugares do globo, afinal os efeitos da globalização se projetam no mundo. 

 

Em linhas gerais, tratou o trabalho da investigação dos efeitos na globalização 

atual na soberania dos Estados e seus reflexos na promoção da cidadania e na 

concretização do mínimo existencial, seu núcleo. 

 

Foi estruturado o trabalho em três eixos fundamentais que dialogaram entre si 

dentro do recorte proposto e alcançaram, principalmente, a temática da soberania, 

globalização e cidadania e, consequentemente, suas inter-relações. 

 

Observou-se a mutabilidade do conceito de soberania e a necessidade de sua 

adequação à contemporaneidade, notadamente em relação a aplicação de 

elementos limitadores decorrente do Direito Internacional, especialmente no que 

tange aos Direitos Humanos no prisma da Dignidade da Pessoa Humana e da 

moralidade internacional. 
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Sendo o Povo o titular da Soberania, constatou-se de forma clara que a 

Constituição da República a coloca como elemento fundamental, com especial 

destaque também à Cidadania e a Dignidade da Pessoa Humana. 

 

Foi conclusiva a identificação dos efeitos negativos da globalização no açoite 

à cidadania. Constatou-se ser a globalização, tal como se apresenta, como uma fase 

superior do capitalismo e marcada por um fenômeno, no qual poderosas sociedades 

empresariais globais acabam se emancipando do Estado, implicado na supremacia 

das leis mercadológicas sobre o Estado Democrático de Direito resultando na 

falência do Estado Soberano por um sistemático enviesamento de sua soberania. 

 

A globalização como fase superior do capitalismo, constata-se não gerou uma 

sociedade igualitária, ao contrário, estabeleceu-se maior desigualdade entre países 

ricos e pobres, concentrou-se mais riqueza e distribuiu-se mais pobreza. A 

globalização aprofundou o enfraquecimento do Estado-Nação, especialmente 

impingindo à Soberania um enviesamento com efeitos devastadores nas políticas 

dos Estados nacionais. 

 

A todo Estado soberano pressupõe-se capacidade de decidir seu destino, 

afinal possui ou deveria possuir a capacidade de se autodeterminar com higidez 

moral e ética na construção de um espaço da Dignidade Humana, contudo, a 

Soberania quando enfraquecida faz quedar-se o Estado, sobretudo em sua 

dimensão política, criando um devastador efeito em todos as outras dimensões do 

Estado. 

 

Em verdade, a globalização poderia, sim, trazer um extraordinário panorama 

de integração humana em nível mundial, uma espécie de Cidadania Global, mas 

dentro de um espírito da solidariedade, jamais no da competitividade, razão pela 

qual o que se criticou foi a globalização atual e seus alicerces, vez que seus efeitos 

são perversos.  

 

A política da globalização é a neoliberal por excelência, utilizando-se das 

privatizações, em nome de um suposto melhoramento na gestão pública e no 

discurso do enfraquecimento do Estado, este é “colocado a venda”, implicando em 
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um intolerável interferência do interesse privado no público, advindos muitas vezes 

dos conglomerados globais que conseguem suplantar a soberania dos Estados. 

 

Certo que a globalização se impõe no sistema através do aparato ideológico 

que se consubstancia “no caminho único” à conduzir a todos através  ideário da 

humanidade da comunhão universal, todavia, o que é feita exatamente para 

alcançar, reduz a possibilidade dessa comunhão. 

 

Essas grandes empresas que suplantam a política de Estado por sua própria 

política, não têm responsabilidade social e, sobretudo, moral. Por isso, 

desorganizam os territórios tanto social como moralmente. Esta desordem evidencia-

se a partir desta realidade de desorganização. A problemática ética, moral e uma 

desordem generalizada e sistêmica temperam a realidade que urge ser 

transformada. 

 

Identificou-se que na medida em que avançam neste quadro de 

desorganização no qual as empresas globais orbitam e controlam, através de 

centros frouxos, o mundo vem se degradando e seus condutores principais 

abandonaram a idéia de finalidade, de moralidade, de solidariedade, e o 

enfraquecimento da soberania e das instituições é o fermento para a atuação livre 

de políticas perversas promovidas contra o pleno exercício da cidadania. 

 

O consumo e o seu despotismo colocam as empresas hegemônicas como 

produtoras do consumidor antes mesmo de produzir os seus produtos, através do 

império da informação e da publicidade, havendo mais espaço para o consumo que 

à cidadania. 

 

O cidadão não é estático e o reflexo de sua natureza é o desenvolvimento de 

suas potencialidades enquanto ente na esfera singular integrado ao coletivo na 

construção do mundo, ou “dos mundos”, é pois, o cidadão multidimensional, onde 

cada dimensão se articula com as demais na procura de um sentido para a vida. 

 

Muitos pontos foram examinados e contextualizados no esforço de se 

compreender as razões das mazelas do presente, por isso o recorte investigativo 
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buscou alcançar os elementos de cultura, a vida social e econômica nos processos 

examinados dos efeitos da globalização atual. 

 

Como já se concluiu, há um sistemático agravamento da pobreza e da 

concentração de riqueza como produtos da globalização tal como é imposta, não se 

olvidando do fato do desmonte do Estado tão propagados pelo neoliberalismo 

através das privatizações e os zurzas cada vez mais constantes das políticas 

relacionadas ao Estado de bem-estar social vem se minorando cotidianamente com 

reflexos também no aparelho judicial, o que revela-se também um efeito da 

globalização tal como aplicada no território. 

 

A questão da ideologia como sustentáculo da globalização atual e o 

consumismo como grande fundamentalismo confirmam-se e não escaparam à 

pesquisa os reflexos diretos nos óbices na promoção da cidadania e concretização 

do mínimo existencial. 

 

No ambiente globalizado a desterritorialização que surge e cede espaço à 

criação dos centros frouxos, conclui-se na constatação que vai ao encontro da 

análise acerca da emancipação das empresas e a competitividade que nada tem a 

ver com a solidariedade, em outras palavras, o fenômeno da emancipação das 

empresas e em face do Estado, acabou por substituída a política dos Estados à 

política das empresas globais, implicando na morte na política. 

 

Com as empresas globais e a morte da política, esta agora é feita pelo 

mercado, mas no mercado global não existe como ator, mas como ideologia, um 

símbolo. Os atores são as empresa globais, que não tem preocupações éticas, nem 

finalísticas. Podem ao mesmo tempo fazer uso de trabalhador terceirizado em 

condições análogas a de escravo ao mesmo tempo em que gasta milhões em 

propagandas televisivas com idéia que respeita o meio ambiente. A contradição se 

instala, mas o que realmente importa é o lucro e os resultados financeiros. 

 

Os objetivos e fundamentos da República tangenciam constantemente a 

problematizarão investigada, tendo constatado que há imperativos de ordem 
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constitucional que obrigatoriamente devem ser respeitados e tomados como 

receituário política. 

 

No que toca aos aspéctos de ordem constitucional, constata-se que a 

Soberania, a Cidadania e a Difnidade da Pessoa Humana são fundamentos 

basilares da República e o Pais é reconhecedor de suas desiguldades na medida 

em que coloca sua erradicação como um dos objetivos da República. 

 

O artigo 1º enumera os fundamentos da República Federativa do Brasil: 1) 

soberania; II) cidadania; III) dignidade da pessoa humana; IV) valores sociais do 

trabalho e da livre-iniciativa e V) pluralismo político. 

 

Por sua vez, os objetivos fundamentais vêm relacionados no artigo 3º da 

CF/88 : I) construir uma sociedade livre, justa e solidária; II) garantir o 

desenvolvimento nacional; III) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e IV) promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Nesse sentido, conclui-se a Soberania como um dos fundamentos essenciais 

da Repúbica e deve ser preservada e defendida, sob pena de impossibilitar que o 

país alcance os objetivos que justificam, inclusive, sua existência no modelo vigente. 

 

Em verdade é de improrrogável e imediata urgência tornar concretamente 

efetivo o cumprimento integral dos objetivos da República Federativa do Brasil da 

forma como estatuídos no art. 3º, da Constituição Federal. Isto porque, direcionados 

a garantir a cada um dos membros da sociedade os qualitativos da dignidade da 

pessoa humana e da cidadania, e que não serão alcançados enquanto não forem 

eliminadas as desigualdades sociais latentes e efetivado um pensamento social 

coletivo - decorrente de um processo evolutivo individual - ancorado no bem-estar e 

na justiça social, fazendo emergir e fortalecer o núcleo da cidadania, ou seja, o 

mínimo existencial, seu núcleo.  

 

Sendo imperativo constitucional que o Estado promova a efetivação e 

concretização de seus objetivos delineados na Carta Maior e concretizar a 
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efetividade do mínimo existencial enquanto elemento nuclear da Cidadania e da 

Dignidade da Pessoa Humana, reveste-se de verdadeiro imperativo constitucional, 

sendo claro que pertence não apenas no âmbito dos objetivos da República, mas 

reside também em seus fundamentos. 

 

Ainda, que sejam criadas reações em face do consumismo desta realidade 

excludente e cruel. Deve-se resgatar a política para emergir uma educação 

renovada, enfim, faz necessário dar jeito no que não tem jeito buscando a 

consagração da cidadania e a recuperação da consciência que restaura o ser 

humano na dignidade de viver. 

 

Em um Estado com a soberania enviesada e uma política sepultada, portanto, 

sem uma política viva compromissada e comprometida com o resgate da cidadania 

e a construção de um espaço no qual a dignidade humana seja o imperativo tem-se 

muita dificuldade em transformar esta realidade que a tantas pessoas se revela 

perversa, na medida em desumaniza o ser humano e o regala com as trevas da 

indignidade ao negar-lhe o mínimo necessário ao desenvolvimento de sua Dignidade 

Humana. 

 

Ainda, em sede de conclusão, têm-se que atual processo de globalização é 

uma forma que se apresenta como única de utilizarmos recursos que a humanidade 

conseguiu criar na mais ampla acepção, mas por esta globalização alcança apenas 

a um número limitado de pessoas, de empresas, e a um número limitado de 

instituições.  

 

A política pressupõe o Estado-Nação como referência, o enviesamento da 

soberania e suplantação da política de Estado pela política das empresas globais se 

irradia negativamente na proposta de criação de um espaço de cidadania. 

 

A idéia de cidadania prescinde de fórmulas políticas, e se   um país que 

nunca pode construir uma idéia de cidadania, que nunca teve uma cidadania, certo 

que esta ausência de cidadania tem uma implicação na produção de um projeto 

nacional.  E parece ser o caso. 
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Evidencia-se uma profunda e preocupante crise, e não é econômica, política 

ou social, é de Estado. O Estado “sumiu” restando apenas o governo em seu lugar. 

Ou se restaura o Estado ou os constantes processo de fragmentação e 

enviesamento vão perdurar e inviabilizar a consecução dos objetivos da República, 

podendo alcançar, em tese, até o Estado de Exceção. 

 

A assimetria é acentuada pelos efeitos da globalização que agravam a 

pobreza e concentram mais riqueza nas mão de poucos e amplia a pobreza nas 

mão de muitos sugere risco de colapso  do Estado. 

 

Evidencia-se que há ausência de um projeto de Estado. 

 

Há um pulsante enviesamento da soberania que compromete a promoção do 

interesse nacional e a consecução dos objetivos de ordem constitucional. 

 

É necessário direcionar esforços para debelar o avanço de uma globalização 

perversa e com altivez, coragem e fé transformá-la em uma outra globalização, um 

outro direito e em uma nova e promissora outra realidade, afinal o destino do 

humanidade não é outro senão sua elevação e integração, inclusive de consciência. 

 

Em derradeiro, evidencia-se possível uma sociedade civil mundial, mas numa 

outra globalização e sedimentadas na solidariedade. Uma outra realidade é possível. 
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