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Simpósio: COSMOPOLITISMO E INTERCONSTITUCIONALISMO 

 

RESUMO: Com bases eurocêntricas, o cosmopolitismo é questionado na atualidade, 

buscando outros possíveis sentidos para o termo no contexto contemporâneo, marcado pela 

globalização, multiculturalismo e expansão das novas tecnologias de comunicação. O termo 

“globalização” por abarcar hoje tudo e nada, é descartada; e multiculturalismo, termo 

deformador que com frequência designa a enfermidade que pretende curar, opta-se, pelo 

termo “cosmopolitismo”. As acepções permitem alguns traços semânticos: racionalidade, 

ordem, urbanidade, estrangeiridade, dissolução das fronteiras nacionais, cidadania; 

deslocamento, contato entre povos e culturas, experiência do mundo, universalidade, cujo 

pertencimento à humanidade, a cidadania universal, supera qualquer vinculação a um Estado 

específico. A expressão “governance” surge a partir de reflexões principalmente pelo Banco 

Mundial, visando aprofundar o conhecimento das condições que garantem um Estado 

eficiente. Assim, a relação entre os Estados deve-se levar em consideração a cooperação, que 

ultrapassamos mercados financeiros e de capitais, pois influencia diretamente a economia de 

um país; a concretização dos direitos humanos com uma visão mais abrangente, envolvendo 

as dimensões sociais e políticas da gestão pública. A capacidade governativa, avaliada não 

apenas pelos resultados das políticas governamentais, mas também a maneira pela qual o 

governo exerce o seu poder. Entende-se a expressão no âmbito do Direito Internacional. O 

que está em análise é a governança como um problema das relações internacionais, que 

consiste em suas dimensões políticas, identificando sua importância no cenário internacional. 

O conceito (de governança) não se restringe aos aspectos gerenciais e administrativos do 

Estado, tampouco ao funcionamento eficaz do aparelho do Estado; mas sim, refere-se a 

padrões de articulação e cooperação entre atores sociais e políticos, arranjos institucionais que 

coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico, 

incluindo apenas articulação de interesses, tais como partidos políticos e grupo de pressão; 

assim como, redes sociais informais, hierarquias e associações de diversos tipos. Governança 

não é o mesmo que governo, pois, este último refere-se a atividades sustentadas por uma 

autoridade formal, pelo poder de polícia que garante a implementação das políticas 

devidamente instituídas, enquanto “governança” sugere atividades apoiadas em objetivos 

comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e formais prescritas, não 

dependendo necessariamente, do poder de polícia para serem aceitas e acarretando em 

resistências. É também um fenômeno mais amplo que governo; considerando as instituições 

governamentais, implicando mecanismos informais de cunho não-governamental, permitindo 

que as pessoas e as organizações, em suas áreas de atuação, atendam necessidades e 

demandas pretendidas. A palavra contém um elemento positivo; objetivamente, governança é 

a “boa governança”. No presente trabalho, utilizou-se de material publicado em revistas 

jurídicas, com o método hipotético-dedutivo analisando os termos “governança” e 

“cosmopolitismo” sob um sentido contemporâneo. Conclui-se que, sob um olhar cosmopolita, 

a “good governance” ou “boa governança”, sendo as demandas e necessidades que são 

atendidas mais amplamente. Não apenas restrito a um Estado nos limites de suas fronteiras, 

mas um pensamento voltado para sociedade global sem fronteiras. Isso, pois, quando 



pensamos na efetivação dos interesses sociais e políticos, bem como concretização dos 

direitos humanos; entende-se a sociedade global como um todo. 
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