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Aprofundando conceitos 1

• Território
– Ideal

• Soberania estatal

– Real
• Processo de exercício 

de poder
– Doméstico
– Externo

• Pluralismo Jurídico
– Convivência das 

outras relações 
espaciais e espaciais 
com a soberania 
estatal

Território: ideal x real

Aprofundando conceitos 2

• Nação
– Potencialidade de 

desenvolvimento 
histórico

– Possibilidade de 
indução de 
percepção

• Nacionalismo

• Nacionalismo e 
ufanismo
– Recursos diversos de 

criação de unidade
– Oposição ao “outro”

• Xenofobia

Nação e Nacionalismo (ou ufanismo)

Roteiro da Aula
1. Soberania
A noção  de Soberania  ligada  à  irresistibilidade  do  poder  e  ao
reconhecimento  internacional  são  ideais  e  se  manifestam  em
poucas situações no direito internacional e no território nacional.
Na prática há diferentes poderes ocorrendo ao mesmo tempo no
território nacional além de poderes externos. De fato, existe um
constante exercício de poder pelo Estado com o objetivo de sua
manutenção ou para atendimento de suas necessidades.

Para exemplificar, há no cenário internacional diferentes vetores
de forças – econômicas, políticas, ideológicas – que rivalizam com
um  Estado.  Essas  tensões  se  manifestam,  entre  outros,  em
órgãos  internacionais  (como  a  ONU  e  a  OTAN)  que  se
caracterizam como campos de luta não violenta pelos Estados. 
Em termos domésticos, há diferentes forças no território nacional
que  se  apoiam  e/ou  tensionam  com  o  poder  de  Estado.  Um
exemplo é o tráfico de drogas. Formalmente, uma atividade ilícita
combatida  pelos  poderes  de  Estado.  Entretanto,  há  locais  nos
quais, na prática, as regras do Estado não valem – os chamados
“territórios  do  tráfico”,  por  exemplo.  Além  disso,  o  tráfico  de
drogas  precisa  lavar o  dinheiro  de origem ilícita  e  o  processo
envolve não apenas empresas “lícitas” (bancos, empreendimentos
comerciais) como agentes do governo. 
Por juridicidade se entende um conjunto de normas que regulam
pessoas ou instituições, são de alguma forma legitimas e há força
para  sua  implantação.  No conceito  tradicional  de soberania,  o
Estado tem a juridicidade de última instância. Mas no conceito de
Pluralismo Jurídico entende-se a existência de diferentes fontes
de normas – algumas concordantes e outras discordantes – que
podem de manifestar em um mesmo território. 

2. Nação e nacionalismo
Como  já  foi  visto,  o  conceito  de  nação,  trabalhado  em  uma
perspectiva cultural, se caracteriza objetivamente como conjunto
de  pessoas  dotadas  de  história  e  cultura  comuns  e,
intersubjetivamente,  por  um  conjunto  de  pessoas  que  tem
sentimento  de  identificação  (nacional)  entre  si.  A  nação  e  o
nacionalismo  podem  se  desenvolver  naturalmente  ou  serem
induzidos em um conjunto de pessoas. 
Até o século XIX as populações muçulmanas sunitas habitantes
das regiões do mar Morto até o litoral do Mediterrâneo não se
viam  em  distinção  frente  a  outras  no  Norte  da  África  ou  do
Oriente Médio. Entretanto, ao longo do século XX houve expulsão
desses nativos dos seus territórios para ocupação por migrantes
judeus além da ação militar do Reino Unido na expulsão desses
povos muçulmanos. Trata-se de um processo que só ocorreu com
essas populações de muçulmanos sunitas que passaram a ter um
sentimento de identificação entre si. Com isso há formação de um
ideal  nacional  palestino junto a essas pessoas sendo que esse
ideal está ligado ao desenrolar do seu processo histórico. Apesar
de não haver um Estado Palestino, há um sentimento nacional
palestino. 
No Brasil  ocorreu  de forma oposta.  Quando  da  declaração  de
independência não havia um sentimento nacional  brasileiro. Ao
longo do século XIX e XX (na verdade, até a atualidade) houve
diferentes  esforços  para  criação  de  um  sentimento  nacional
brasileiro.  São  exemplos:  criação  de  hino  nacional  e  bandeira
nacional; produções literárias como Iracema, de José de Alencar;
quadro O Martírio de Tiradentes, de Aurélio de Figueiredo; ensino
de disciplinas ligadas ao nacionalismo no Ensino Básico; eventos
esportivos ligados à nação (ou ao Estado). 

Vale lembrar que a indução do sentimento nacional é importante
para quem exerce o poder. As pessoas tomadas de sentimento
nacional  naturalizam  processos  econômicos,  sociais  e  políticos
aumentando  a  eficácia  do  exercício  do  poder  frequentemente
contra as necessidades das próprias pessoas. 


