
Francisco Pereira de Sousa | 1 

 



2 | O Estado Democrático de Direito Habermasiano 

 



Francisco Pereira de Sousa | 3 

 

 

 

 

 
O ESTADO DEMOCRÁTICO  

DE DIREITO  
HABERMASIANO  

 
 

2ª Edição 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   



4 | O Estado Democrático de Direito Habermasiano 

Direção Editorial 
 

Willames Frank da Silva Nascimento 
  

Comitê Científico Editorial 
 

Dr. Alberto Vivar Flores 
Universidade Federal de Alagoas | UFAL (Brasil) 

 

Drª. María Josefina Israel Semino 
Universidade Federal do Rio Grande | FURG (Brasil) 

 

Dr. Arivaldo Sezyshta 
Universidade Federal da Paraíba | UFPB (Brasil) 

 

Dr. Dante Ramaglia 
Universidad Nacional de Cuyo | UNCUYO (Argentina) 

 

Dr. Sirio Lopez Velasco 
Universidade Federal do Rio Grande | FURG (Brasil) 

 

Dr. Thierno Diop 
Université Cheikh Anta Diop de Dakar | (Senegal) 

 

Dr. Pablo Díaz Estevez 
Universidad De La República Uruguay | UDELAR (Uruguai) 

 

 

 

 

 

 

  



Francisco Pereira de Sousa | 5 

FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ESTADO DEMOCRÁTICO  

DE DIREITO  
HABERMASIANO  

 
 

2ª Edição 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
  

Goiânia-GO 

2018 



6 | O Estado Democrático de Direito Habermasiano 

DIREÇÃO EDITORIAL: Willames Frank 

DIAGRAMAÇÃO: Jeamerson de Oliveira 

DESIGNER DE CAPA: Jeamerson de Oliveira / Willames Frank  

 

O padrão ortográfico, o sistema de citações e referências bibliográficas são prerrogativas do autor. Da mesma forma, 

o conteúdo da obra é de inteira e exclusiva responsabilidade de seu autor. 

 
Todos os livros publicados pela Editora Phillos estão sob os direitos da Creative 

Commons 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 

 

 

2017 Editora PHILLOS 

Av. Santa Maria, Parque Oeste, 601. 

Goiânia- GO 

www.editoraphillos.com 

editoraphillos@gmail.com 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  

 
S122p  

 

SOUSA, Francisco Pereira de 

 

O Estado Democrático de Direito Habermasiano. [recurso eletrônico] / Francisco Perreira de Sousa. – Goiânia, GO: 

Editora Phillos, 2018. 

 

 

 

ISBN: 978-85-52962-20-5 
  

Disponível em: http://www.editoraphillos.com 

 

 

 

1. Filosofia do Direito. 2. Filosofia Política. 3. Estado Democrático.  

4. Jürgen Habermas. 5. Teoria do Discurso. I. Título. 

 

CDD: 100 

 
Índices para catálogo sistemático:  

1. Filosofia    100 

  



Francisco Pereira de Sousa | 7 

SUMÁRIO 

 

 

PREFÁCIO - Juliele Maria Sievers............................................... 
                                                                  

08 

INTRODUÇÃO.............................................................................                                                                  09 
 

CAPÍTULO 1  

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

HABERMASIANO.......................................................................                              

 

 

16 

1.1 A concepção habermasiana de Direito anterior à obra Direito 

e Democracia................................................................................. 

 

18 

1.2 A Teoria Discursiva do Direito presente em Direito e 

Democracia.................................................................................... 

 

34 

1.3 O Estado Democrático de Direito segundo a Teoria do 

Discurso......................................................................................... 

 

49 

1.4 A importância da Esfera Pública e da Sociedade Civil para a 

efetivação da democracia e dos direitos fundamentais.................. 

 

66 
 

CAPÍTULO 2 

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABERMASIA-

NO COMO FUNDAMENTO DE UMA NOVA ORDEM 

MUNDIAL..................................................................................... 

 

 

 

76 

2.1 A controvérsia a respeito da superação do Estado Nacional... 82 

2.2 Entre Liberalismo e Multiculturalismo: o posicionamento 

habermasiano................................................................................. 

 

93 

2.3 A proposta habermasiana de uma Nova Ordem Mundial........ 110 

CONCLUSÃO............................................................................... 115 

REFERÊNCIAS............................................................................. 120 

 

  



8 | O Estado Democrático de Direito Habermasiano 

PREFÁCIO  

 

 

A necessidade do debate sobre as fundamentações teóricas, tanto 

filosóficas quanto jurídicas, do conceito de Democracia reafirma sua 

importância mais uma vez frente ao contexto político e social no 

panorama atual brasileiro. É frente a este cenário pautado por uma 

profunda crise nos valores referentes à representatividade e de uma 

flagrante fragilidade da própria noção de Democracia que desenha-se a 

autenticidade e a pertinência da teoria habermasiana, abordada nesta obra 

que o leitor tem em mãos. 

Com o presente livro, é mérito do professor e filósofo Francisco 

Pereira de Sousa a articulação clara e a abordagem precisa dos conceitos 

e teses presentes na obra de Habermas que venham a esclarecer aspectos 

que permitem reafirmar a importância do povo e dos cidadãos como os 

protagonistas de uma reestruturação do Estado Democrático de Direito. 

Neste projeto, Habermas parte do espaço público regido por uma 

normatividade procedural que preserva a pluralidade como elemento 

central da sociedade. Francisco de Sousa reforça, através de uma 

apresentação e análise rigorosas, a centralidade e a pertinência da 

proposta habermasiana para o âmbito político, explicitando o caráter de 

continuidade dentro do pensamento de Habermas, na medida em que tal 

proposta política e normativa pauta-se e fundamenta-se no aspecto do 

poder comunicativo, que é derivado dos elementos fundamentais da 

teoria do discurso que garantiu a notoriedade de Habermas e sua posição 

confirmada como um dos principais intelectuais da contemporaneidade.  

Este livro divide-se em duas partes. Na primeira, Francisco de 

Sousa realiza um mapeamento das fases do pensamento habermasiano 

quanto a relação entre Direito e Democracia, considerando quais os 

aspectos que legitimam a prática normativa de uma sociedade, 

retomando autores como Kant e outros modernos como Hobbes e 

Rousseau. Ao final, a questão da legitimação é analisada à luz da teoria 
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do discurso habermasiana, e é explicitada a importância da esfera pública 

e da sociedade civil como edificadoras da Democracia. 

A segunda parte do livro pretende sistematizar o diálogo de 

Habermas com autores de concepções opostas, e ainda alargar sua 

proposta para uma esfera mundial, considerando os conceitos de direito 

internacional, multiculturalismo e globalização, entre outros. Importa 

destacar o posicionamento firme de Habermas acerca da defesa da 

legitimidade e da salvaguarda da Democracia e do próprio Direito frente 

ao contexto da chamada nova ordem mundial cosmopolita. 

Francisco Pereira de Sousa revela neste livro a centralidade e a 

importância desta faceta do pensamento habermasiano, voltada ao 

âmbito político, normativo e social, defendendo uma abordagem que 

propõe uma teoria democrática estruturada em torno do aspecto ativo da 

esfera pública, e que parece ressoar de maneira insistente frente a atual 

conjuntura do país e do mundo. Assim, é não somente ao estudioso do 

Direito ou da Filosofia que este livro se destina, mas à qualquer pessoa 

interessada em uma melhor compreensão dos mecanismos que formam 

a estrutura democrática em sua contemporaneidade, da questão da 

globalização, do espaço da moralidade dentro do campo jurídico, assim 

como da centralidade do papel e do poder que os cidadãos podem 

desempenhar dentro da esfera política tal como ela é compreendida por 

Habermas.  

Francisco de Sousa, através de sua escrita precisa e, ao mesmo 

tempo, acessível, desempenha um papel de mediador competente e de 

instigador sagaz na apresentação da teoria do estado democrático de 

direito habermasiano. Resta ao leitor tomar para si a tarefa de refletir 

acerca do quão significativas se mostram as teses habermasianas frente 

a realidade política atual e, quem sabe, a partir disso, reavaliar o seu 

papel e reafirmar o seu valor central, como cidadão, na sociedade.  

 

Profa. Dra. Juliele Maria Sievers 

Professora do Curso de Filosofia da UFAL 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A democracia, como forma de governo do Estado com regras 

juridicamente determinadas, é bastante jovem, e – embora eleita por 

muitos como a melhor forma de governo – já nasce com enormes 

problemas. E, ao estabelecer uma enorme distância entre o mundo da 

vida e o da política, tem provocado um sentimento de apatia ou 

desinteresse, não dispondo os cidadãos de um espaço 

constitucionalmente estabelecido para exercerem efetivamente seus 

direitos de cidadania.  

Diferentemente da original democracia antiga grega, cujo poder 

era exercido de forma direta pelo povo em praça pública, as democracias 

que se formam ao longo da modernidade se estruturam como 

representativas ou indiretas (democracias liberais). E, embora na 

antiguidade filósofos como Platão e Aristóteles compreendessem-na de 

forma pejorativa, na nossa época ela adquire relevância, chegando a 

assumir um lugar central no campo político no séc. XX, quando a disputa 

em torno da questão democrática é intensa, envolvendo dois debates 

principais: um, em favor da democracia como forma de governo 

(primeira metade do séc. XX), cuja proposta se tornou hegemônica, no 

Ocidente, no final das duas guerras mundiais, e implicou numa restrição 

das formas de participação e soberania popular, ampliadas em favor de 

um consenso em torno de um procedimento eleitoral para a formação de 

governos; e, outro (no pós-guerra mundial), sobre as condições 

estruturais da democracia. No âmbito desse debate discutiam-se modelos 

alternativos de democracia.  

No início dos anos 70, acontece uma verdadeira explosão de 

temáticas ético-políticas, um interesse renovado pela filosofia política. 

Este movimento foi acompanhado por uma percepção da existência de 

um déficit normativo das sociedades liberais. Nos anos 80, tornou-se 

bastante atual o projeto político de uma extensão das sociedades liberal-
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democráticas a áreas geopolíticas novas e não envolvidas no pós-guerra, 

na cooperação econômica com áreas de democracia representativa. 

A percepção do déficit normativo conduziu à exigência de 

encontrar uma nova fundação teórica dos institutos típicos das 

democracias liberais ocidentais. Tal exigência de fundamentação foi 

geralmente marcada por uma retomada dos temas contratualistas e pelo 

suposto declínio do paradigma utilitarista. As teorias fundacionais 

traduziam-se em várias tentativas de justificação ética da imparcialidade 

política do Estado liberal para com os seus cidadãos, e por diferentes e 

conflitantes concepções de bem. Estes filósofos (como foi o caso de 

Rawls) procuraram afirmar a superioridade da ordem ético-política das 

instituições liberal-democráticas, desde que fosse possível demonstrar a 

possibilidade de conter o conflito social com custos moralmente 

aceitáveis.  

Quanto à questão da forma da democracia e da sua variação, a 

solução mais influente foi a dada por Schumpeter (solução elitista). Os 

principais elementos dessa concepção seriam: a contradição entre 

mobilização e institucionalização, a valorização positiva da apatia 

política, a ideia de que o cidadão comum não tinha capacidade ou 

interesse político senão para escolher os líderes a quem incumbiria tomar 

decisões, o debate eleitoral concentrado nos desenhos eleitorais das 

democracias, o pluralismo tratado como forma de incorporação 

partidária e a disputa entre elites.  

A insistência na fórmula clássica de uma democracia de baixa 

intensidade não conseguiu explicar o paradoxo de que, com a extensão 

da democracia, houve também uma enorme degradação das práticas 

democráticas. A expansão da democracia liberal coincidiu com uma crise 

da democracia nos países centrais: a crise da dupla patologia – a 

patologia da participação (aumento do abstencionismo) e a patologia da 

representação (os cidadãos passam a se considerar cada vez menos 

representados por aqueles que elegeram). Houve, ao mesmo tempo, uma 

reavaliação do problema da homogeneidade da prática democrática.  

O debate político atual tem um interesse especial pelo problema 

da variação na prática democrática.  O processo de globalização suscita 
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uma nova ênfase nas variações da forma democrática no interior do 

Estado Nacional, permitindo a recuperação de tradições participativas. 

Esse debate ficou, porém, preso a duas formas de hegemonia: uma 

baseada na suposição de que a solução do debate do período entre-

guerras teria sido o abandono do papel da mobilização social e da ação 

coletiva na construção democrática; e, a outra, que supunha que a 

solução elitista para o debate (com sobrevalorização do papel dos 

mecanismos de representação) poderia tornar-se hegemônica sem que 

estes últimos precisassem se combinar com mecanismos societários de 

participação. Em ambos os casos, a forma hegemônica da democracia, a 

democracia representativa elitista, propõe uma extensão para o resto do 

mundo do modelo de democracia liberal-representativa vigente nas 

sociedades do hemisfério Norte.  

Do enfrentamento da concepção liberal-democrática e da 

marxista, surgiram as concepções que procuram dar respostas às 

questões da relação entre procedimento e forma e a da inevitabilidade da 

representação nas democracias de grande escala. Para a concepção 

hegemônica da democracia, a justificação da representação é assentada 

no argumento da autorização, argumento este que possui dois pilares: a 

ideia de consenso, ou seja, de algum mecanismo racional de autorização, 

e a de que as formas de representação são capazes de expressar as 

distribuições das opiniões em nível de sociedade.  

As questões não resolvidas pela teoria hegemônica da 

democracia remetem para o debate entre democracia representativa 

(liberalismo) e democracia participativa (republicanismo), lançado por 

concepções alternativas e contra-hegemônicas. Estas teorizações não 

romperam com o procedimentalismo kelsiano; elas mantiveram a 

resposta procedimental ao problema da democracia, vinculando 

procedimento com forma de vida e entendendo a democracia como 

forma de aperfeiçoamento da convivência humana. Essas teorias 

procuram negar as concepções substantivas de razões e as formas 

homogeneizadoras de organização da sociedade, enfatizam a criação de 

uma nova gramática social e cultural, além de entender a inovação social 
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articulada com a inovação institucional, ou seja, com a procura de uma 

nova institucionalidade da democracia.  

No interior dessas teorias foi Habermas (1992b) quem primeiro 

abriu espaço para que o procedimentalismo passasse a ser pensado como 

prática societária, e não como método de constituição de governos. 

Habermas ampliou o procedimentalismo reintroduzindo a dimensão 

societária ao propor dois elementos no debate democrático 

contemporâneo: o papel da publicidade, ou da esfera pública, e o papel 

dos movimentos sociais (sociedade civil) na institucionalização da 

diversidade cultural. 

A literatura sobre a ressignificação das práticas democráticas teve 

um elevado impacto na discussão democrática ao trazer de volta a 

discussão de questões anteriormente discutidas, tais como: a relação 

entre procedimento e forma e a inevitabilidade da representação nas 

democracias de grande escala. A retomada da discussão quanto à questão 

da inevitabilidade da representação irá recolocar o problema em termos 

de relação entre representação e diversidade cultural e social. Ocorre, 

desse modo, uma relativização das formas da representatividade ou, por 

outro lado, procura-se uma articulação entre democracia representativa e 

democracia participativa, sendo que a democracia participativa é 

considerada um projeto onde se está a reinventar a emancipação social 

nos campos social e político no início deste novo século. 

Habermas irá tentar articular “procedimento” (no sentido das 

teorias hegemônicas da democracia) e “participação”, de modo que os 

interesses e expectativas da sociedade civil sejam adequadamente 

representados. Para ele, a percepção quanto à exclusão e a tomada de 

medidas contra ela devem ocorrer em um espaço público participativo. 

Para Habermas, é desse modo que se pode evidenciar disfuncionalidades 

e/ou limitações da representação política do liberalismo e corrigi-las; é 

também desse modo que se poderá recuperar e efetivar a democracia em 

nível pós-nacional. 

Habermas (1992b) busca, na nossa época, uma reconstrução dos 

fundamentos da associação política, seguindo a tradição contratualista 

que se preocupa em assentar a obrigação política sobre o consentimento 
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individual de todos os cidadãos. Para Hobbes (2006), Locke (1978), 

Rousseau (2000) e Kant (1993), o problema da ordem social e dos 

princípios que devem regular a vida política se subsume dentro dos 

requerimentos da legitimidade racional moderna: só são legítimos 

aqueles princípios que podem ser racionalmente aceitos por todos os 

cidadãos aos que têm de vincular. Habermas dá continuidade a esta 

tradição, e procura responder aos problemas por ela colocados, 

principalmente no que concerne à questão da integração social por meio 

do direito e da política. 

Na teoria política habermasiana, os elementos procedimentais 

procuram favorecer a prioridade da justiça (o que é bom para todos) 

sobre o bem (o que é bom para mim ou para nós, e que, portanto, não 

pode afirmar-se com caráter universal). Habermas procura evitar a 

redução da racionalidade moral à mera eticidade (Hegel), como também 

à inspiração do modelo hobbesiano como pura racionalidade estratégica. 

A introdução da argumentação moral mediante o modelo da 

racionalidade procedimental irá permitir, segundo Habermas, instituir o 

adequado equilíbrio entre a dimensão individual e coletiva.  

Apesar das dúvidas de Ralws1, Habermas acredita ter conseguido 

“superar” (Aufheben) a distinção entre “liberdade dos antigos” e 

“liberdade dos modernos”, ou seja, entre a dimensão “positiva” e 

“negativa” de liberdade; ou, ainda, entre a tradição liberal associada a 

Locke (que privilegia as liberdades de pensamento e consciência e alguns 

direitos fundamentais da pessoa, como de propriedade ou de associação) 

e a tradição democrática republicana representada por Rousseau (em que 

a prioridade se outorga às liberdades políticas iguais e aos valores da vida 

pública em geral). 

A releitura habermasiana dos princípios do Estado Democrático 

de Direito (1992b) irá afirmar que todo poder pertence ao povo, e que a 

                         
1 Diferentemente de Rawls, que subordina o Estado ou a soberania popular aos direitos 

fundamentais liberais, Habermas acredita ter conseguido superar a relação de 

concorrência estabelecida, de Rousseau a Kant, entre soberania popular e direitos 

humanos, ideias pelas quais o direito moderno é justificado (cf. HABERMAS/ 

RAWLS, 1998a).  
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competência legislativa deve ser transmitida para a totalidade dos 

cidadãos que são os únicos a gerar, a partir do seu meio, o poder 

comunicativo de convicções comuns. Habermas recorre, portanto, a uma 

justificação racional do Estado democrático de direito, como também à 

ideia de uma constitucionalização do direito internacional, nos moldes 

da teoria do discurso. Ele procura fazer uma releitura do Estado 

Democrático de Direito ao propor uma teoria democrática estruturada em 

torno de uma esfera pública ativa e de uma sociedade civil organizada.  

O livro será dividido em dois capítulos. O primeiro trata da teoria 

habermasiana sobre o Estado Democrático de Direito. O segundo, da 

saída encontrada por Habermas para a sobrevivência e legitimidade da 

democracia e do direito no âmbito pós-nacional, apontando para o Estado 

Democrático de Direito como fundamento de uma nova ordem mundial 

cosmopolita.  
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CAPÍTULO 1 
 

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO  

HABERMASIANO 

 

 

O Estado democrático de direito é, para Habermas, o principal 

garantidor da liberdade no mundo contemporâneo. É ele que deve 

preparar o caminho para uma cidadania universal que se delineia 

concretamente nas comunicações políticas em escala planetária. Para 

Habermas, portanto, cidadania nacional e cidadania cosmopolita deverão 

unir-se na “sociedade mundial” (Weltgesellschaft). 

O projeto político habermasiano, que no sentido paradigmático 

de um Estado de direito democrático, encontra suas raízes nas 

concepções políticas modernas. O desenvolvimento sistemático da sua 

filosofia continua vinculando seu trabalho intelectual à defesa de uma 

forma de democracia que procura responder a seus interesses teóricos, 

enunciando uma nova base epistemológica, dentro do pensamento 

contemporâneo que formula uma teoria crítica da sociedade, que 

pretende restabelecer o projeto emancipatório da razão na modernidade, 

ou seja, do controle autoconsciente do processo da vida social. 

O pensamento habermasiano leva em conta as transformações do 

Estado moderno que, na nossa época, é assediado desde o exterior em 

sua integração (globalização) e em sua própria unidade interior 

(multiculturalismo), tanto como pelos debates ideológicos dos últimos 

anos, onde o liberalismo é reabilitado e questionado por meio do 

enfrentamento com as teorias republicanas, discutindo-se os alcances da 

liberdade e cidadania, a noção de poder constituinte, a função do direito 

e da constituição, a participação política cidadã, etc.  Seu pensamento 

também tem como pano de fundo a disputa em torno à crise da 

modernidade, que Habermas considera um projeto inacabado. Desse 

modo, sua teoria política dá prosseguimento ao projeto moderno. 

Habermas busca uma mediação entre a concepção liberal da democracia 
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(como proteção dos direitos individuais) e a perspectiva republicana (que 

sustenta a primazia dos direitos de participação política), que não é outra 

coisa senão a velha dicotomia aberta por Benjamin Constant entre a 

liberdade dos modernos e a liberdade dos antigos (1985). A intenção de 

Habermas é superar os modelos liberal e republicano.    

Sua teoria política aspira a ser um modelo normativo para a 

política contemporânea, ou seja, ela aspira a prescrever a política que 

convém a esta “tardomodernidade” (cf. SEGOVIA, 2008, p. 14-8), à 

modernidade que não renuncia à construção racional do mundo humano 

de maneira autônoma, reflexiva e secular, em meio à crise do Estado 

nacional de direito e a formação de uma sociedade global. 

Diferentemente da pré-modernidade, onde a unidade social era 

assegurada pela religião, na tardomodernidade prevalece um pluralismo 

de valores. A teoria democrática habermasiana atribui a si mesma o papel 

de coesão social dessa mesma sociedade pluralista, ao procurar dar 

legitimidade a um Estado e uma política neutra, embora não dissolventes.  

A teoria política habermasiana é herdeira do pensamento 

moderno (especialmente Kant e Rousseau). Habermas faz uma releitura 

da perspectiva teórica moderna à luz das sociedades pluralistas atuais, 

onde não é mais possível aspirar a uma unidade simbólica, já que o 

mundo se fragmentou a ponto de criar uma sociedade pluralista 

envolvida em constantes lutas por reconhecimento. Sua teoria 

democrática deliberativa é mais diretamente tributária do intento 

habermasiano de retificar o sentido da modernidade à luz do poder 

destrutivo da razão. Para ele, será preciso uma crítica que procure 

reconstruir a função da razão, e não simplesmente uma crítica que a 

fulmine. Por isso, sua teoria normativa é também uma resposta à crítica 

pós-moderna, seja na vertente débil dos comunitaristas e/ou 

multiculturalistas, seja na versão forte dos desafios políticos de 

globalização econômica e tecnológica.  
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Para Habermas, sua teoria política é uma continuação da teoria 

da ação comunicativa no plano das instituições que, por meio de uma 

reformulação da razão prática, perfaz um desenho institucional que 

procura renovar a estrutura das democracias hodiernas por meio de um 

propósito prescritivo de regras e procedimentos democráticos (uma 

democracia procedimental, embora não isenta de conteúdos 

substantivos) e não descritivo de instituições concretas. É por isso que 

ele insiste que a sua teoria é dependente de procedimentos e pressupostos 

comunicativos que institucionalizam o discurso público2.  

A esta sua teoria política, como propõe Habermas em seus 

escritos mais recentes, cabe, segundo ele, o status prioritário no debate 

filosófico-político. Diante das questões centrais da nossa época – o 

neoliberalismo globalizador que aponta para a eficiência espontânea do 

mercado, o estatismo protecionista que recusa despedir-se do Estado de 

bem-estar social e o socialismo da terceira via, que trata de conciliar 

ambos os extremos eticamente – a perspectiva habermasiana prescreve 

outra solução: a da democracia deliberativa global, democracia esta que 

emerge como a política que toma o melhor da globalização e o melhor 

do Estado social, sem renunciar aos afãs emancipadores da filosofia 

moderna. 

 

1.1 A concepção habermasiana de Direito anterior à obra Direito e 

Democracia  

 

Na sua obra Teoria da Ação Comunicativa, Habermas (1992a) 

afirma que nas sociedades modernas não seria possível a integração 

social sem a intervenção do sistema jurídico: é ele que faz a mediação 

entre sistema e mundo da vida (lebenswelt). O direito é, porém, ainda 

visto nesta obra como uma instituição artificial, externa ao mundo da 

vida: para Habermas, na época moderna, os subsistemas da Economia 

(dinheiro) e do Estado (poder), colonizam o mundo da vida utilizando-

se do direito como recurso para tal fim (cf. HABERMAS, 1992a, t. II, p. 

503). A passagem da integração social para a integração sistêmica nas 
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2 Habermas não aceita uma democracia substantiva porque acaba impedindo os 

consensos, já que possui em si valores dados a priori. A proposta habermasiana é a de 

uma democracia e de um direito procedimental que busca estabelecer regras de 

convivência a partir do consenso. Sua Teoria Discursiva não privilegia um direito 

formal (Estado liberal), tampouco um direito material (Estado social), pois não se atém 

a padrões estabelecidos, mas à constituição de uma liberdade comunicativa que 

assegura o perpetuar-se da criação do ato jurídico como processo constituinte 

permanente. Desse modo, ele não defende regras de conteúdo, mas, de procedimento. 

Também não se trata de defender um modelo como no Estado de Direito do século 

XVIII, onde as regras  de direito apenas estabeleciam um espaço para liberdade 

negativa do indivíduo: esse direito também é um direito formal; mas, trata-se de 

estabelecer regras procedimentais que vão além da mera formalidade, porque esse 

indivíduo que possui autonomia privada (liberdade negativa) também tem que ter 

autonomia pública (liberdade positiva), e essa participação pública só é possível através 

de regras procedimentais preestabelecidas. O indivíduo do Estado de Direito clássico 

acaba não tendo recursos para defender os seus direitos porque não se preocupa com o 

jogo democrático. Daí a importância de uma democracia deliberativa procedimentalista 

para efetivação do direito. O direito procedimental transcende o direito formal clássico 

porque exige um equilíbrio ou complementariedade entre o privado e o público. O 

Estado Social, por outro lado, já pressupõe valores permanentes. Estes valores são 

valores de conteúdo que impedem a regra procedimental adentrar em acordos: o Estado 

já decide a priori, impedindo a sociedade de decidir, levando em conta a regra 

procedimental, de forma a posteriori. A Teoria Discursiva habermasiana se propõe a 

construir a democracia a partir do espaço público não estabelecendo regras substantivas 

ou de conteúdo a priori, mas, apenas regras procedimentais. As regras de conteúdo ou 

substantivas seriam a posteriori, e resultado desse procedimento estabelecido a priori. 

Desse modo, a democracia legitima o direito e o direito legitima a democracia. A 

validade do direito é extraída da procedimentalidade que ele institui. Aqui, só a 

liberdade comunicativa é revestida de caráter prescritivo como paradigma 

procedimental, de reiteradamente proceder às melhores razões postas na dança entre 

facticidade das objeções e preposições e a idealidade contida na pretensão à 

aceitabilidade universal. O que é elevado a paradigma é a própria liberdade 

comunicativa de constituir uma perspectiva conceitual e normatividade jurídica 

próprias, e não as formas de vida dadas imediatamente. A normatividade que é elevada 

a paradigma é uma normatividade a posteriori, fruto de um processo decisório 

constante, que cria e constitui sentido: as regras de conteúdo devem sempre passar por 

um procedimento para ser válida. A normatividade do direito, para Habermas, é sempre 

a posteriori, o único a priori do direito são as regras do procedimento. Para Habermas, 

os tipos de sociedades em que perduram o Estado Democrático de Direito são 

sociedades secularizadas, por isso, o estabelecimento de valores a priori como padrões 

de conduta social ou modelos paradigmáticos normativos não permite a integração 

social, já que vivemos em sociedades plurais. Não há mais, na nossa época, um núcleo 

comum capaz de criar regras ou conteúdos de valores validos a priori para todos porque 

sempre haverá pontos de vistas divergentes: a única universalidade que sobrevive é o 

procedimento.  
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sociedades modernas se dá por meio de processos de juridicização3 que 

colonizam o mundo da vida. 

Habermas descreve o processo social de juridicização da 

sociedade moderna ocidental por meio de quatro fases, mostrando que 

esse movimento ocorre por meio do recurso ao tipo de Estado adotado 

(cf. HABERMAS, 1992a, t. II, p. 505): 1ª) a juridicização ocorrida com 

a criação do Estado-Nação (“Estado-burguês); 2ª) aquela resultante da 

monarquia constitucional e que produziu o Estado de direito4; 3ª) a 

resultante da Revolução Francesa, que dará origem em 1789 à 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e ao Estado democrático 

de direito; 4ª) e, aquela resultante das reivindicações dos movimentos 

operários e sociais do século XX e que caracterizam o Estado social e 

democrático de direito. 

A primeira fase desse processo de juridicização ocorre na época 

do Absolutismo, quando o direito europeu foi capaz de institucionalizar 

os meios necessários para o surgimento do Estado e a Economia como 

subsistemas. Com a criação do “Estado burguês”, a antiga sociedade 

estamental europeia passou a ser regida pelo capital e por uma ordem 

pautada pelo direito privado, onde as pessoas naturais se convertem em 

pessoas de direito que agem de modo estratégico regidas por um contrato 

(cf. HABERMAS, 1992a, p. 505). Positividade, legalidade e formalismo 

são traços característicos dessa nova ordem, que passa a se estruturar por 

um novo quadro conceitual timbrado pelo livre-arbítrio, onde as 

transações comerciais são protegidas pelas exigências de segurança dos 

negócios jurídicos (que garantem a liberdade e a propriedade da pessoa 

privada). A ideia de que todos são iguais diante da lei possibilita uma 

abrangência totalizante das expectativas de comportamento, devido ao 

enquadramento de todos no âmbito da legalidade. O direito público irá, 

por outro lado, se estabelecer como produtor da juridicidade e exercer o 

                         
3 A juridicização é o aumento avassalador do ordenamento jurídico. O que outrora 

possuía uma regulação informal ou era regido pela tradição, passa, a partir da 

modernidade, a ser expresso por meio da codificação, acarretando um crescimento 

enorme do aparato jurídico escrito. 
4 Segundo Habermas (1992a), a monarquia alemã do séc. XIX representa esta fase. 
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monopólio do poder de sanção5. A organização burocrática e/ou jurídica 

irá possibilitar a efetividade do monopólio da força. O mundo da vida 

torna-se o espaço da liberdade negativa, o espaço de ação não descrito 

em termos institucionais ou espaço de ação exercido na vida privada. A 

ordem social é mantida por meio de um contrato que garante a 

integridade física, a satisfação das necessidades e a paz. A Economia e o 

Estado se sustentam por meio do trabalho social e da obediência 

normativa a esta ordem estabelecida pelo contrato. 

Por efetivar-se em termos de uma filosofia política de tendência 

absolutista (Hobbes), o contrato irá precisar de uma base mais razoável 

de legitimação. No Estado de direito, o poder político se torna jurídico-

constitucional (cf. HABERMAS, 1992a, t. II, p. 508). Nesta segunda fase 

do processo de juridicização, citada por Habermas, os cidadãos são vistos 

como pessoas de direito, ou seja, como cidadãos que têm direitos 

públicos que valem inclusive diante do soberano. A dominação política 

passa a ser limitada legalmente (“império da lei”). A ideia de Estado de 

direito implica o estabelecimento de normas jurídicas em nível 

constitucional, moralmente justificadas, que perpassam todo o 

ordenamento jurídico e a atividade estatal no seu todo. Aqui, a exigência 

de fundamentação se estende ao conjunto das atividades públicas. A 

partir daí, está lançada a possibilidade de legitimação do Estado.  

Na terceira fase – o Estado democrático de direito – os cidadãos 

são reconhecidos como a sede do poder político do qual participam, e as 

leis são consideradas válidas porque representam a sua vontade (cf. 

HABERMAS, 1992a, t. II, p. 509). A legislação é associada à decisão 

parlamentar e à discussão pública. Segundo Habermas, ocorre nessa fase 

uma juridicização do próprio processo de legitimação, que é 

institucionalizado por meio do voto secreto, universal e igual e da 

                         
5 O Leviatã de Hobbes é, para Habermas (1992a), a mais plena expressão desse quadro 

conceitual. Segundo ele, Hobbes constrói o instrumental jurídico que permitirá a 

institucionalização de uma racionalidade regida pelo dinheiro e pelo poder. 
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liberdade de organização e associação, como também a ideia de 

separação do exercício do poder6.  

A quarta fase do processo de juridicização tem como principal 

característica a constitucionalização das relações de classe7. Aqui, o 

processo de juridicização é necessário para manter os conflitos de classe 

em níveis razoáveis: o Welfare State procura absolver os efeitos externos 

da produção baseada na mão-de-obra assalariada. O cidadão desempenha 

o papel de cliente que persegue estrategicamente interesses privados: 

uma legislação social é criada para tal fim (cf. Habermas, 1992a, t. II, p. 

512). Cabe à burocracia a apresentação do serviço estatal para que os 

casos concretos sejam enquadrados segundo a lei. A burocracia, enfim, 

acaba ocupando, segundo Habermas (1992a), o lugar pertencente à 

democracia8.  

Segundo Habermas (1992a), a ideia do positivismo jurídico – de 

que as normas jurídicas podem ser legitimadas apenas pelo procedimento 

que as institui – não é suficiente. Além do apelo à legalidade, é mister 

que seja lançada a questão da validade das normas9. O direito moderno, 

                         
6 Esse modelo de Estado é, segundo Habermas, o resultado do projeto kantiano e 

rousseauniano e que foi vitorioso com a Revolução Francesa. 
7 São exemplos dessa juridicização: as garantias trabalhistas e de seguridade social. 
8 Para Habermas, o grande paradoxo dessa etapa de juridicização ocorre pelo fato das 

políticas desse modelo Estado visar à integração social, mas o processo de juridicização 

se basear nos meio do dinheiro (processo produtivo) e do poder (burocracia), 

ocasionando uma desintegração do modo de reprodução do mundo da vida, já que suas 

esferas de sociabilidade básica são, aos poucos, reduzidas ao modelo jurídico 

empregado (cf. HABERMAS, 1992a, t. II, p. 514). A ênfase dada à burocracia tem 

como efeito a secundarização da participação política: a democracia dá lugar à 

burocracia, já que a participação política e o exercício da cidadania são submetidos ao 

modo como se exige que eles sejam efetivados através de preceitos burocráticos. A 

tentativa de institucionalizar a participação política através da criação de procedimentos 

que lhe deem efetividade acaba por impedir o acesso a essa via à grande parte dos 

cidadãos.  
9 Habermas distingue aqui o direito como medium (associado ao dinheiro e ao poder) e 

o direito enquanto instituição (normas que se originam das exigências do mundo da 

vida e que necessitam de uma fundamentação racional porque são portadoras de 

sentido). O direito é visto, na sua Teoria da Ação Comunicativa, como um poder 

externo ao mundo da vida e também como responsável pela sua colonização. É por isso 

que ele não leva às últimas consequências a ideia de que ele é também uma instituição. 

Essa perspectiva irá se modificar em Direito e Democracia. 
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segundo ele, se caracteriza simultaneamente pela positivação e 

fundamentação. O apelo à esfera jurídica remete à pergunta pela 

instância moral que dá sustentação e validade ao ordenamento jurídico. 

Para Habermas, as instituições jurídicas, por possuírem suas raízes no 

mundo da vida, e incluírem em seu bojo uma dimensão ética, remetem à 

questão da legitimidade da norma jurídica. A mudança das normas só é 

possível quando existe a possibilidade de dissenso. Essa discordância 

sobre alguma norma só é possível, segundo ele, porque se admite uma 

instância que está para além do direito em termos deontológicos. Enfim, 

o direito é considerado, na Teoria da Ação Comunicativa (1992a), como 

uma instituição que dá continuidade às normas éticas. 

O conceito de direito em Habermas passa, no entanto, por um 

processo de transformação. Enquanto na Teoria da Ação Comunicativa 

(1992a) ele é visto como um dos elementos responsáveis pela 

colonização do mundo da vida, a partir de Direito e Democracia (1997) 

ocorre uma mudança de perspectiva10: aí, o direito será de fundamental 

importância devido à sua possibilidade de interferência nas mudanças 

sociais, podendo ser um agente de transformação que serve para acelerar 

ou retardar os processos de legitimação por meio da positivação das 

normas. 

Ainda na Teoria da Ação Comunicativa (1992a), ao se questionar 

sobre o conceito e o papel do direito em sociedades modernas, Habermas 

afirma que o direito só pode garantir a liberdade humana quando sua 

legitimidade estiver desvinculada tanto da religião como dos costumes. 

Segundo ele, em sociedades pós-metafísicas o direito agregou ao seu 

conceito um caráter pós-tradicional de justificação. Esse caráter pós-

tradicional ocorre porque a sua institucionalização realiza-se por meio de 

                         
10 Em Direito e Democracia, Habermas também mudará de perspectiva em relação à 

moral: não apenas ela será capaz de unir a sociedade; o direito possuirá o estatuto de 

um sistema de ação institucionalizado que garante a unidade e solidariedade sociais. O 

direito compensará os déficits de uma moral social tradicional. Para Habermas, são 

necessárias leis e instituições para pôr em prática nossas convicções morais. O direito 

será a condição de uma solidariedade que ultrapassa o contexto da proximidade. O 

direito e a Constituição oferecem aos cidadãos os meios de se defenderem contra 

qualquer privação abusiva de sua liberdade (cf. HABERMAS, 1997). 
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ordens legítimas que pressupõem um acordo fundado em um 

reconhecimento intersubjetivo das normas. A obtenção de um consenso 

jurídico legítimo resulta de um acordo racionalmente motivado, 

resultante de um procedimento normativamente estabelecido que 

satisfaça a exigência de um acordo livre, discursivo e estabelecido de 

modo autônomo pelos participantes.  

Seguindo a caracterização weberiana da evolução jurídica 

(direito revelado, tradicional e moderno), Habermas mostra que: no 

direito primitivo não havia o conceito de norma objetiva; no direito 

tradicional as normas derivavam-se da tradição ou costumes; e que 

apenas no direito moderno as normas jurídicas podem ser consideradas 

livremente estatuídas (cf. HABERMAS, 1992a, t. I, p. 335-336)11. 

Segundo Habermas (1992a), o direito privado burguês se 

caracteriza pela positividade, legalidade e formalismo. Diferentemente 

do direito revelado e do direito tradicional, o direito moderno manifesta 

por meio da positividade (por meio da sua positivação, o legislador 

ordena ou organiza situações sociais), da legalidade (a legalidade 

protege as inclinações privadas e pune os comportamentos que se 

                         
11 Para Habermas (1992a), esse processo de racionalização do direito possui a mesma 

sequência evolutiva da psicologia de Kohlberg, caracterizada para a ontogênese da 

consciência moral. “No nível pré-convencional, são diferenciados dois estágios: o 

estágio 1 (a moralidade heterogênea) e o estágio 2 (individualismo, intenção 

instrumental e troca). Neste nível a criança é sensível às regras sociais, distingue o bem 

e o mal, o certo e o errado, mas interpreta essas caracterizações ou consequências físicas 

ou hedonísticas da ação (punição, recompensa, troca de favores), ou como poder físico 

dos que formulam as leis e definem o bem, o mal, o certo, o errado. No nível 

convencional, Kohlberg diferencia o estágio 3 (expectativas interpessoais, relações e 

conformidade interpessoal) e estágio 4 (sistema social e consciência). Neste nível é 

considerado valioso em si preservar as expectativas pessoais e ordem social. Trata-se 

de preservar, apoiar e justificar essa ordem, identificando-se com as pessoas e os grupos 

que a compõem. No nível pós-convencional ou nível regulado por princípios, são 

distinguidos os estágios 5 (contrato social ou utilidade e direitos individuais) e 6 

(princípios éticos universais). Neste nível, há o esforço visível de definir valores e 

princípios morais que tenham validade independentemente da autoridade de grupos ou 

pessoas que os sustentem e independentemente da identificação do sujeito com as 

pessoas do grupo” (FREITAG, 1992, p. 203). Habermas mostra que apenas com o 

direito moderno (nível pós-convencional do direito) as estruturas da consciência 

materializam-se no sistema jurídico (com o direito privado burguês).  
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desviam da conduta tida como lícita) e do formalismo jurídico (que 

possibilita a liberdade negativa, liberdade de fazer na vida privada tudo 

o que não é vedado por lei). Por meio do direito privado, as pessoas 

pautam suas ações de modo estratégico em conformidade com esta 

caracterização, e procuram realizar os próprios interesses, agindo em 

conformidade com os parâmetros jurídicos (cf. HABERMAS, 1992a, t. 

I, p. 336-7).  

O direito moderno é indispensável para a institucionalização das 

ações racionais conforme a fins (ações estratégicas), como mostra 

Weber. Mas, diferentemente de Weber, que reduz a problemática sobre 

o direito moderno ao problema da dominação legal e à perspectiva de 

uma racionalidade conforme fins ou estratégica, Habermas entende a 

racionalidade jurídica a partir de uma esfera de valor prático-moral.  

Para ele, positividade, legalidade e formalismo são características 

introduzidas no direito moderno que precisam de uma justificação 

racional ou fundamentação. E tal exigência só pode se efetuar em um 

nível pós-tradicional atingido pela consciência moral, porque só nesse 

nível surge a ideia de que as normas são suscetíveis a críticas e falíveis. 

O direito natural racional – com suas exigências de fundamentação 

incorporadas ao direito moderno, desde o séc. XVIII – serve para 

Habermas como um modelo para essa busca de uma justificação racional 

do direito, porque, segundo ele, as exigências feitas pelo direito natural 

racional são indispensáveis para a compreensão do sistema jurídico e 

para os fundamentos legais do direito público (cf. HABERMAS, 1992a, 

t. I, p. 340). A fé weberiana na legalidade dispensa, porém, tais 

exigências.  

Para Habermas, o direito natural racional é uma etapa sofisticada 

da racionalidade prático-moral porque repousa em um princípio racional 

de fundamentação. Ele pode ser considerado uma elaboração teórica para 

solucionar o problema da validade das estruturas sociais e políticas 

organizadas juridicamente. Weber, porém, não aceita a identificação do 

direito racional com o direito moderno, porque ele entende o direito 

moderno como uma categoria que firma suas bases sobre o princípio da 
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positividade, sendo desse modo contrário a acordos racionais e à ideia de 

justificação racional ou de fundamentação.  

Habermas (1992a) não concorda com a crítica weberiana de que 

o direito natural racional (sécs. XVII e XVIII) tem uma forte conotação 

metafísica, já que, segundo ele, por meio da instituição do contrato os 

sujeitos jurídicos regulam consensualmente seus interesses de modo 

racional. Para Habermas, os teóricos jusnaturalistas são os primeiros a 

oferecer uma tentativa de solução para a problemática de uma 

fundamentação procedimental do direito. De acordo com Habermas 

(1992a), a hipótese do contrato social será utilizada por eles como uma 

convenção racional que garante os interesses individuais.  

Para Habermas, a fé na legalidade não se justifica por si mesma, 

como acredita Weber (cf. HABERMAS, 1992a, t. I, p. 344). Embora 

concorde com Weber que a legitimidade seja o resultado de um 

procedimento, procedimento para Habermas não significa o recurso às 

condições formais de justificação das normas jurídicas, e sim a 

observância de procedimentos da gênese à aplicação do direito, ou seja, 

da etapa de sua criação legislativa até a sua interpretação e aplicabilidade 

jurisdicional.  

Certamente, a legalidade é o que é estatuído em conformidade 

com o direito. Mas, a validade da legalidade advém da suposição da 

legitimidade do ordenamento jurídico: a crença na legalidade só ocorre 

devido à pressuposição de um acordo racional prévio sobre a 

legitimidade da ordem jurídica. Só há legalidade devido à suposição de 

legitimidade do direito instituído, que advém do consentimento daqueles 

que fundaram a ordem jurídica. A força da legalidade está na certeza de 

que há uma base racional que valida o ordenamento jurídico como um 
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todo. É esse consenso racional que dá força factual à pretensão de 

validade do que é instituído e tido como direito12.  

No artigo Direito e Moral13, Habermas questiona a ideia 

weberiana de que o Direito possui uma racionalidade autônoma em 

relação à moral, ideia essa que permitiu a Weber legitimar a legalidade a 

partir de si mesma, ou seja, a partir das qualidades formais que constitui 

o direito moderno.14 Habermas irá discordar dessa afirmação já que, para 

ele, “a legalidade tem que extrair sua legitimidade de uma racionalidade 

procedimental com teor moral” (1997, V. II, p. 194).  

Habermas (1997) mostra que nos processos de juridicização 

ocorridos durante a passagem para o Estado social dá-se o aparecimento 

de elementos morais e de uma justiça material no âmbito jurídico 

levando à destruição da racionalidade formal inerente ao Direito 

moderno. As exigências de se vincular as prescrições jurídicas às 

prescrições morais – resultantes das políticas de um Estado interventor 

que se utiliza do medium jurídico como instrumento de justiça social – 

                         
12 Segundo Habermas (1992a), Weber não leva em consideração as qualidades prático-

morais – trazidas ao direito pela sua exigência de justificação racional introduzida pelo 

princípio de fundamentação – porque reduz o direito apenas à sua dimensão cognitivo-

instrumental. Essa interpretação weberiana baseia-se em dois indicadores empíricos: a 

identificação feita por ele entre legalidade e legitimidade transferindo, desse modo, os 

problemas de fundamentação para os de procedimento, e a progressiva sistematização 

do ordenamento jurídico através de operadores tecnicamente qualificados. 
13 Esse artigo foi apresentado em Harvard, em 1986, com o título Tanner Lectures, e 

traduzido pelo Instituto Piaget (Lisboa) com o título Direito e Moral. 
14 “Weber interpreta as ordens estatais das sociedades ocidentais modernas como 

desdobramentos da ‘dominação legal’. Porque a sua legitimidade depende da fé na 

legalidade do exercício do poder. Segundo ele, a dominação legal adquire um caráter 

racional, pois a fé na legalidade das ordens prescritas e na competência dos que foram 

chamados a exercer o poder não se confunde simplesmente com a fé na tradição ou no 

carisma, uma vez que ela tem a ver com a racionalidade que habita na forma do direito 

e que legitima o poder exercido nas formas legais. Esta tese desencadeou grande 

discussão. E, durante o seu desenrolar, Max Weber introduziu um conceito positivista 

do direito, segundo o qual direito é aquilo que o legislador, democraticamente 

legitimado ou não, estabelece como direito, seguindo um processo institucionalizado 

juridicamente. Sob esta premissa, a força legitimadora da forma jurídica não deriva de 

um possível parentesco com a moral. Isso significa que o direito moderno tem que 

legitimar o poder exercido conforme o direito, apoiando-se exclusivamente em 

qualidades formais próprias” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 193). 
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proporcionou um considerável aumento do ordenamento jurídico e um 

deslocamento da sua estrutura e das suas funções. Com o Estado social, 

elementos éticos e morais foram introduzidos no Direito, ocasionando 

uma fissura nas suas bases liberais (cf. HABERMAS, 1997, v. II, p. 194-

7).  

De acordo com Habermas (1997), essa introdução de elementos 

éticos e morais no Direito e a sua consequente “moralização” são, para 

Weber, a expressão da “destruição de sua racionalidade”. Para Weber, 

são as “qualidades formais do direito moderno”15 que fundamentam a 

sua racionalidade e legitimidade. O nexo estabelecido entre 

racionalidade e formalismo leva-o a entender a materialização do Direito 

como uma perda do sentido racional que o norteia: para Weber, o Direito 

só é racional à medida que se afasta de quaisquer prescrições ético-

morais; a racionalidade jurídica é, segundo ele, neutra em relação à 

moral.  

Habermas (1997) questiona, porém, se essas qualidades formais 

são suficientes para legitimar um poder exercido conforme o direito, e se 

a legitimidade da legalidade não seria resultante da adoção de preceitos 

morais introduzidas no Direito por outros meios16. Ele questiona esse 

formalismo a partir de três fatores que buscam dar ao Direito uma 

estrutura sistemática: a segurança jurídica, o caráter de generalidade e 

abstração da lei e o trabalho de sistematização doutrinária dos juristas.  

                         
15 O que ele denomina de “qualidades formais” são: a institucionalização de processos 

para a implementação de leis, proporcionando segurança jurídica; a abstração e 

generalidade das normas que asseguram espaço de autonomia privada para a busca de 

interesses subjetivos; e, a racionalidade científica de especialistas que o sistematizam. 
16 “Um olhar lançado sobre o movimento dos operários na Europa e sobre as lutas de 

classes no século XIX ensina que as ordens políticas que mais se aproximavam dos 

modelos de um poder racionalizado em termos do direito formal não eram tidas como 

legítimas – a não ser pelas camadas mais privilegiadas da sociedade e por seus 

ideólogos liberais. À luz de uma crítica liberal e de uma avaliação mais detida, a 

legitimidade do direito formal burguês não resulta das características ‘racionais’ 

fornecidas e sim quando muito, de implicações morais, que podem ser inferidas dessas 

características com o auxílio de outras proposições empíricas que traduzem a estrutura 

da ordem econômica” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 198).  
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A segurança jurídica, garantida na base de leis gerais e abstratas 

através de processos estritos da justiça e da administração, proporciona 

a certeza de que é possível que o Estado social prognostique de modo 

seguro intervenções na vida, liberdade e a propriedade. A estipulação de 

medidas de segurança para a atuação dos sujeitos de direito no desenrolar 

de suas vidas é, porém, um valor que concorre com outros valores não 

menos importantes para o seguimento da vida social. A questão 

principal, para Habermas, não é saber se ocorre uma neutralidade jurídica 

em relação à moral, e sim de saber quais são os elementos que 

preponderam na escolha desse valor específico (a segurança jurídica) em 

relação a outros valores concorrentes (a participação nas decisões 

políticas com igualdade de chances ou a distribuição equitativa das 

compensações sociais, por exemplo). Em última instância, quando os 

interesses políticos se chocam e se busca decidir quais valores deverão 

ser acatados, o critério fundamental de decisão, para não ser arbitrário, 

deverá ser um critério moral que proporcione a universalização de 

perspectivas (cf. HABERMAS, 1997, v. II, p. 199).  

Para Habermas (1997), a racionalidade do critério formal que 

leva em conta o caráter de generalidade e abstração da lei também só 

obtém legitimidade quando se apela para a moralidade17.  

Habermas (1997) também acredita que a terceira qualidade 

formal da qual deriva a racionalidade do direito moderno em Weber (ou 

                         
17 “A forma clássica da lei abstrata e geral não legitima um poder exercido em tais 

formas pelo simples fato de esse poder preencher certas exigências funcionais para a 

busca autônoma, privada e racional, de interesses próprios. De Marx até Macpherson 

sempre se sinalizou que esse tema só pode ser ventilado, se cada um tiver as mesmas 

chances de acesso às opportuninity-struktures de uma sociedade de mercado – e, 

mesmo assim, sob o pressuposto de que não haja uma alternativa desejável para as 

formas de vida cunhadas através de mecanismos monetários e burocráticos. No entanto, 

programas de leis, dirigidos por regras, têm uma vantagem real face a programas de 

fins, pois a generalidade semântica os aproxima da igualdade perante a lei. E, devido 

ao seu caráter abstrato, e na medida em que os fatos regulados são gerais e não tocados 

em seu conteúdo essencial pelos contextos cambiantes, eles chegam a corresponder ao 

princípio mais amplo, segundo o qual aquilo que é igual tem de ser tratado de modo 

igual e o que é diferente tem de ser tratado de modo diferente” (HABERMAS, 1997, v. 

II, pp. 199-200).  
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seja, a construção científica e metódica de um corpo jurídico, 

configurado sistematicamente) não é capaz de explicar a eficácia 

legitimadora da legalidade18.  

Para Habermas (1997), portanto, a ideia de que o Direito possui 

uma racionalidade autônoma em relação à moral levando-o a uma 

autolegitimação por meio das suas qualidades formais é falha. Essa 

deficiência se dá, segundo Habermas, pelo fato de Weber não reconhecer 

uma base normativa que obrigue em termos deontológicos19. 

                         
18 “Por maior que seja a autoridade reclamada pelas ciências na sociedade moderna, as 

normas do direito não se tornam legítimas a partir do momento em que os seus 

significados e conceitos são explicitados, sua consistência é examinada e os motivos 

uniformizados. O trabalho profissional da doutrina jurídica pode dar uma contribuição 

para a legitimação somente quando e na medida em que ajudar a satisfazer a 

necessidade de fundamentação, a qual surge na medida em que o direito como um todo 

se transforma em direito positivo. Na visão de seus destinatários e de seus 

administradores, a modificabilidade do direito positivo só pode ser combinada com a 

pretensão a modificações do direito e os seus desdobramentos em contextos 

modificados podem ser fundamentados sobre princípios evidentes. As contribuições de 

sistematização dos juristas profissionais chamaram a atenção para o modo pós-

tradicional da validade do direito. Ou seja, no direito positivo, as normas perderam, em 

princípio, a validade consuetudinária. Por isso, as proposições jurídicas singulares têm 

que ser fundamentadas como componentes de uma ordem jurídica que resulta de 

princípios, sendo que os próprios princípios podem colidir entre si, estando expostos a 

um exame discursivo. Entretanto, neste nível da discussão normativa, reaparece uma 

racionalidade que se aproxima mais da razão prática de Kant do que de uma 

racionalidade científica – a qual também não é neutra moralmente” (HABERMAS, 

1997, v. II, p. 200). 
19 “Em síntese, podemos constatar que as qualidades formais do direito, pesquisadas 

por Weber, sob condições sociais especiais, só poderiam ter garantido a legitimidade 

da legalidade na medida em que se tivessem comprovado como ‘racionais’ num sentido 

prático moral. Weber não reconheceu esse núcleo moral do direito formal burguês 

enquanto tal, porque ele sempre entendeu as ideias morais como orientações valorativas 

subjetivas; os valores eram tidos como conteúdos não racionalizáveis com o caráter 

formal do direito. Ele não fez distinção entre valores que, no interior de determinadas 

tradições e formas culturais de vida, se recomendam como mais importantes que outros 

valores, e a validade deontológica de normas que obrigam indistintamente todos os 

destinatários. Ele não introduziu uma linha demarcatória entre os variados conteúdos 

valorativos concorrentes e o aspecto formal da obrigatoriedade ou validade de normas, 

a qual não varia com o conteúdo das normas. Numa palavra, ele não levou a sério o 

formalismo ético” (HABERMAS, 1997, v. II, pp.200-2001). 
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Weber, como interpreta Habermas, ao entender a moralidade 

como uma orientação de valor de cunho subjetivo não conseguiu 

distinguir entre valores factualmente variáveis e um valor em sentido 

prático-moral que aponta para uma base normativa que não depende da 

factualidade. O formalismo jurídico weberiano só teria sentido, afirma 

Habermas, se perpassado por uma racionalidade em sentido prático-

moral, porque só são legítimas as normas legais que obrigam, na 

perspectiva moral, todos os membros de uma comunidade jurídica. 

De acordo com Habermas, a rejeição weberiana da relação entre 

Direito e Moral leva-o a descartar as teorias do direito natural de Hobbes 

a Kant. Para Habermas, embora essas teorias mantenham certas 

conotações metafísicas, o modelo de contrato social, de Rousseau e Kant, 

que permite aos parceiros do direito regular democraticamente a sua 

convivência por serem livres e iguais, faz jus à exigência metódica de 

uma fundamentação procedimental do direito, e pode ser entendido como 

proposta para um processo cuja racionalidade garante a correção de 

qualquer tipo de decisão tomada conforme um procedimento. O modelo 

contratual permite deduzir condições procedimentais para uma formação 

racional da vontade. 

O conceito de processo institucionalizado juridicamente é 

fundamental para os sistemas jurídicos modernos. Tais sistemas contêm, 

além de normas diretas de comportamento e de castigo, também normas 

secundárias de organização e de autorização que servem para 

institucionalizar processos de legislação, jurisdição e administração. 

Nesses processos, a própria produção de normas é submetida a normas. 

O surgimento de decisões jurídicas obrigatórias é possível devido a um 

determinado modo procedimental de operar, indeterminado do ponto de 

vista do conteúdo. As decisões que resultam de tais processos necessitam 

de uma fundamentação: é desse modo que os discursos jurídicos são 

institucionalizados. Os discursos jurídicos não podem mover-se apenas 

no universo fechado das regras jurídicas; na sua fundamentação, 

institucionalizada através de processos jurídicos, os discursos morais 

fazem-se presentes (cf. HABERMAS, 1997, v. II, p. 203). 
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Para Habermas (1997), a legitimidade do poder, exercido 

conforme o direito, deriva do conteúdo moral implícito nas qualidades 

formais do direito. A fonte de legitimação desse poder necessita além da 

política legislativa e da jurisdição, de um direito regulador20. A ideia de 

imparcialidade da fundamentação de normas e da aplicação de 

regulações obrigatórias é necessária para descobrir o núcleo racional (no 

sentido prático-moral) do ordenamento jurídico. Essa ideia forma o 

núcleo da razão prática. Através dela, é possível conceber uma relação 

entre direito vigente, jurisdição e legislação. Habermas assume o projeto 

de uma teoria procedimental da justiça para explicar como se dá a 

formação dessa vontade imparcial21. 

A proposta habermasiana de uma teoria procedimental do direito, 

fundamentada em princípios morais, procura explicitar a relação de 

                         

20 Conforme Habermas, “a legitimidade configurada através da legalidade implica a fé 

numa legalidade destituída das certezas coletivas da religião e da metafísica e apoiada, 

de certa forma, na ‘racionalidade do direito’. Todavia, não se confirmou a opinião de 

Weber, segundo a qual uma racionalidade autônoma e isenta de moral, que habita no 

interior do direito, constitui o fundamento da força legitimadora da legalidade. Um 

poder exercido nas formas do direito positivo deve a sua legitimidade a um conteúdo 

moral implícito nas qualidades formais do direito. Todavia, o formalismo do direito não 

pode ser manietado de modo concretista a determinadas características semânticas. 

Porque a força legitimadora reside em processos que institucionalizam o caminho para 

seu resgate argumentativo. Além disso, a fonte de legitimação não deve ser procurada 

apenas na legislação política ou na jurisdição. Pois, sob condições da política do Estado 

social, nem mesmo o legislador democrático mais cuidadoso consegue regular a justiça 

e a administração, utilizando apenas a forma semântica da lei: ele necessita de um 

direito regulador” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 214).  
21 “Karl-Otto Apel e eu sugerimos tomar a própria argumentação moral como processo 

adequado para a formação racional da vontade. Ora, o exame de pretensões de validade 

hipotéticas representa esse processo, pois todo aquele que deseja argumentar 

seriamente tem que entrar em contato com as suposições idealizadoras de uma forma 

de comunicação exigente. Todo aquele que se envolve numa prática de argumentação 

tem que pressupor pragmaticamente que, em princípio, todos os possíveis afetados 

poderiam participar, na condição de livres e iguais, de uma busca cooperativa da 

verdade, na qual a única coerção admitida é a do melhor argumento. (...) A legalidade 

só pode produzir legitimidade na medida em que a ordem jurídica reagir à necessidade 

de fundamentação resultante da positivação do direito, a saber, na medida em que forem 

institucionalizados processos de decisão jurídica permeáveis a discursos morais” 

(HABERMAS, 1997, v. II, pp. 215-6).  
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complementaridade entre direito e moral, instaurados como 

procedimento. O direito e a moral distinguem-se, porém, sob o ponto de 

vista de uma racionalidade procedimental. Enquanto no direito, a 

racionalidade procedimental é passível de exame por meio de critérios 

objetivos (já que mesmo um não participante da comunidade jurídica 

pode ser capaz de observar quando as decisões tomadas conforme o 

processo obedecem ou não às regras estabelecidas), na moral a 

racionalidade procedimental é incompleta, já que não existem critérios 

objetivos para tal julgamento.  

Para Habermas, nas sociedades modernas, as matérias passíveis 

de julgamento objetivo são melhor reguladas através do direito, já que 

essas se ajustam melhor a uma racionalidade procedimental. A moral, 

por sua vez, padece de duas fraquezas: cognitiva (a complexidade das 

nossas sociedades – onde as relações sociais ocorrem sob a égide de um 

pluralismo – não torna possível a aplicação de processos falibilistas, 

como os decorrentes dos discursos morais, já que implicaria uma 

incerteza estrutural) e motivacional (as ideias morais pós-tradicionais, 

desacopladas da eticidade concreta do dia a dia, não são capazes de 

motivar os indivíduos no sentido de uma obrigatoriedade geral no 

cumprimento das normas morais) (cf. HABERMAS, 1997, v. II, pp. 216-

7). O direito positivo pode compensar as fraquezas da moral autônoma 

pós-tradicional; para tanto, é mister que as normas morais se convertam 

em normas jurídicas. 

O direito, diferentemente da moral, assume uma dimensão 

instrumental: a alteração de um preceito jurídico, por meio da atividade 

legislativa, abre-lhe as portas para o terreno da atividade política. O 

direito não possui um fim em si mesmo (como a moral); ele é também 

um instrumento de efetivação de decisões políticas. É a partir do direito 

que derivam o caráter obrigatório dos objetivos coletivos e das medidas 

de implementação da política. O direito situa-se entre a política e a moral: 

seu discurso trabalha não apenas com argumentos políticos que visam ao 

estabelecimento de objetivos, mas também com argumentos de 

fundamentação moral. Ocorre, portanto, um entrelaçamento entre moral 

e direito, de modo que a moral imigra para o direito positivo sem perder 
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a sua identidade. Essa moral que se estabelece no direito é de natureza 

puramente procedimental, despojando-se de todos os conteúdos 

normativos determinados e sublimando-se num processo de 

fundamentação e de aplicação de possíveis conteúdos normativos (cf. 

HABERMAS, 1997, v. II, p. 218-9).  

Nessa institucionalização de procedimentos que incorpora em 

suas entranhas a dimensão moral, o surgimento da legitimidade da 

legalidade é resultante da circunstância de que a legalidade é oriunda de 

um processo de legislação de natureza democrática, e não somente de 

procedimentos de decisão judicial. Sendo assim, o procedimento 

parlamentar assume a perspectiva de uma racionalidade prático-moral, 

onde a normatividade leva em conta – para a elaboração da vontade do 

legislador – todas as possíveis manifestações da vontade soberana do 

povo, e essa vontade legislativa depende da formação discursiva da 

vontade na esfera pública e política (cf. HABERMAS, 1997, v. II, p. 

220). 

 

1.2 A Teoria Discursiva do Direito presente em Direito e Democracia 

 

A transformação do direito operada por Habermas em Direito e 

Democracia (1997) resulta em três perspectivas: a constituição de uma 

normatividade diferente da razão prática – a razão comunicativa irá se 

constituir como normatividade a posteriori; essa normatividade é 

mediata: o direito é, ao mesmo tempo, prescritível e falível – sua validade 

falível está aberta à problematização e revisão22; dá-se aqui uma 

rearticulação da relação entre direito e moral, uma relação de 

simultaneidade genética entre ambas as esferas, não havendo 

                         
22 O direito serve aqui para auxiliar na circulação da comunicação do mundo da vida 

para o sistema, já que os códigos dinheiro e o poder são surdos às mensagens da 

linguagem coloquial. Para Habermas, apenas através do direito é que mensagens 

normativas conseguem circular por toda a sociedade (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 

82). Somente ele pode intercomunicar-se com o mundo da vida e com o sistema, 

efetivando as forças comunicativas do mundo da vida. O direito serve como medium 

entre as forças privadas e a normatividade obrigatória da sociedade.  
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preponderância normativa de uma sobre a outra e, ao mesmo tempo, uma 

relação de complementaridade operada por meio do processo legislativo.  

Na teoria discursiva do direito habermasiana23, presente em 

Direito e Democracia, a normatividade jurídica resulta de um consenso, 

sendo, desse modo, uma prescrição a posteriori. Por ser a posteriori, ela 

se distingue da razão prática. O normativismo proveniente da razão 

prática, em sua gênese, transfere-se para os dispositivos legais. O direito 

será visto como uma instituição prescritiva cuja normatividade é 

estabelecida por meio da tensão entre facticidade e validade em dois 

âmbitos: no interior do próprio direito24 e por meio dos processos 

políticos25.  

A teoria discursiva do Direito habermasiana, presente em Direito 

e Democracia, tem um caráter pluralista e interdisciplinar, e utiliza-se de 

                         
23 Segundo Moreira, não há mais, a partir de Direito e Democracia, uma Ética do 

Discurso, e sim uma Teoria do Discurso. Segundo ele, nessa obra há uma “nova posição 

de Habermas sobre a Ética do Discurso. Aliás, não é muito correto falar de uma ética 

do discurso em Habermas, mas de uma teoria do discurso” (MOREIRA, 2002, p. 137). 
24 No ordenamento jurídico, o direito se apresenta facticamente, como uma garantia 

frente à usurpação estatal, e como instituição no interior do próprio Estado. Seus 

procedimentos funcionam como instrumentos de correção da sua própria falibilidade: 

ele é capaz de normatizar sua própria falibilidade. Trata-se de uma instituição falível e 

normativa. Sua falibilidade e normatividade garantem adesão e reconhecimento como 

medium de integração social, já que o êxito na solução de conflitos é proporcionado 

pela sua abertura e adequação às novas demandas de normatização e pelo 

reconhecimento de sua revogabilidade. A validade dos procedimentos jurídicos é criada 

através da autonomia do sujeito de direito e do entrelaçamento entre soberania do povo 

e direitos humanos. A autonomia é pensada por Habermas como núcleo dogmático do 

Estado Democrático de Direito (cf. HABERMAS, 1997, v. II, p. 190). A liberdade 

(enquanto autonomia) é o centro irradiador da racionalidade no Estado Democrático de 

Direito. O Estado só é competente na medida em que é capaz de efetivar a liberdade 

por meio de uma normatização dos direitos fundamentais. É por meio da autonomia dos 

sujeitos de direito que o Estado se estrutura como normatividade da liberdade e da 

justiça: o Direito é concebido como obra da liberdade. Por meio da ideia de autonomia, 

a normatividade jurídico-estatal é compreendida como emanação da vontade livre de 

cidadãos associados, e como lei dotada de reconhecimento universal.  
25 Facticamente, a institucionalização da vontade democrática dos cidadãos, no Estado, 

é realizada através dos processos políticos, munidos de correição processual, que 

possibilitam a autoconstituição da liberdade comunicativa criadora da normatividade 

jurídica. Tais processos são complementados pela interrelação dos sujeitos de direito 

que se articulam na perspectiva da reciprocidade de seus direitos e deveres.  
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“um pluralismo de procedimentos metodológicos que inclui as 

perspectivas da teoria do direito, da sociologia do direito e da história do 

direito, da teoria moral e da teoria da sociedade” (HABERMAS, 1997, 

v. I, p. 9). Devido à sua abordagem interdisciplinar, ela é capaz de se 

movimentar dentro dos mais diversos universos discursivos, podendo 

dominar várias linguagens, e intermediar entre a linguagem do mundo da 

vida e as linguagens especializadas de diferentes áreas e sistemas. Ela 

também não procura fundamentos últimos: para Habermas, a 

modernidade, ao tomar consciência das suas próprias contingências, irá 

tornar-se dependente de uma razão que é capaz de fazer a sua própria 

autocrítica (uma razão procedimental) (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 

12).  

Habermas defende em Direito e Democracia que apenas uma 

“democracia radical” pode contornar a crise de legitimidade política 

vivenciada pelos Estados democráticos de direito. Sendo assim, procura 

fazer nessa obra uma releitura dos conteúdos da teoria política moderna, 

adequando-a às circunstâncias atuais. Para ele, a época moderna, ao 

transpor os conceitos aristotélicos para premissas da filosofia do sujeito, 

produziu um desenraizamento da razão prática, desligando-a de suas 

encarnações nas formas de vida. Com isso, o homem passa a ser visto 

como um sujeito privado, embora também possa assumir os papéis de 

membro da sociedade civil, do Estado e do mundo (cf. HABERMAS, 

1997, v. I, p. 13-17).  

Para ele, a razão prática moderna (que procurava oferecer 

orientação para a ação individual, e tinha no direito natural a sua fonte 

de legitimidade política e social) é substituída pela razão comunicativa, 

sendo assim aliviada da sua ligação exclusiva com o elemento moral, e 

tornando-se, desse modo, possível conectar-se com modos de ver 

funcionais e com explicações empíricas (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 

19). A razão comunicativa não irá se impor como uma fonte de normas 

do agir: ela é utilizada como um meio para a criação de conexões 

interativas e estruturação de formas de vida. Ela não possui (como a 

razão prática) um conteúdo normativo, apenas na medida em que a ação 
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comunicativa individual é obrigada a se basear em pressupostos 

pragmáticos de tipo contrafactual, ou seja, em idealizações26.  

Habermas situa o conceito de razão comunicativa em Direito e 

Democracia dentro do âmbito de uma teoria reconstrutiva da sociedade, 

onde a gênese do direito, da legislação, da administração e da 

jurisprudência é interpretada, por ele, como parte de um processo de 

racionalização do mundo da vida em sociedades modernas abertas às 

pressões dos imperativos sistêmicos. Sendo assim, abandona o conceito 

tradicional de razão prática e recusa a concepção normativa que 

interpreta o direito como filiado à moral. O direito torna-se, para ele, uma 

categoria central da teoria da ação comunicativa: ele será o medium capaz 

de possibilitar a convivência humana porque é capaz de impor sanções e 

de motivar o consenso (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 25).  

O objetivo da teoria da ação comunicativa é coordenar ações e 

interações sociais de maneira não violenta, criando e garantindo padrões 

de comportamento e, desse modo, preservando a ordem social. A 

linguagem é uma fonte primária de integração social que pode ser 

mobilizada para a coordenação de planos de ação, tendo como resultado 

obrigações relevantes para a interação (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 

39). A ação comunicativa tem apoio no mundo da vida (Lebenswelt). 

Essa ação derivada do mundo da vida tem um caráter consensual, pré-

predicativo e précategorial na busca do entendimento, mas está sempre 

arriscada ao dissenso. 

Nas sociedades pluralistas modernas, onde o mundo da vida é 

abalado e colonizado por novas formas de racionalização, a integração 

social passa a se realizar por meio da linguagem compartilhada 

intersubjetivamente. A intersubjetividade é adquirida com a perda das 

                         
26 Para Habermas, as idealizações são conteúdos normativos, encontráveis em nossas 

práticas (e dos quais não podemos prescindir) que nos permitem realizar a reprodução 

de nossa vida; é por meio delas que nos apropriamos da tradição e nos socializamos (cf. 

1997, v. I, p. 20-21).  
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autoridades sagradas. Com isso, há o risco do dissenso27. O surgimento 

das interações estratégicas no mundo da vida irá colocar em perigo o 

objetivo do agir orientado para o entendimento, ao dar ênfase ao sucesso 

individual ou coletivo. As interações estratégicas irão exigir uma 

regulamentação normativa, para que a resolução de conflitos se torne 

possível. O normativo passará a ocupar o lugar do sagrado. A ação 

estratégica, para ter efetividade, é obrigada a respeitar pretensões de 

validade normativas aceitas intersubjetivamente (cf. HABERMAS, 

1997, v. I, p. 45-7). 

O direito surge, nessas sociedades, como uma instância capaz de 

resolver o impasse existente entre o agir orientado para o sucesso e o agir 

orientado para o entendimento. Por meio dele, as liberdades subjetivas 

de ação são integradas normativamente na sociedade. O monopólio 

estatal do uso da força irá garantir o respeito das liberdades individuais 

através da ação jurídica: o poder coercitivo do Estado passa a ser limitado 

por direitos de defesa das pessoas privadas, impedindo assim que se 

interfira ilegalmente na vida privada. O Estado passa a conviver com o 

direito (que visa à garantia das liberdades subjetivas de ação). 

Como mostra Habermas, Kant explicita de modo plausível essa 

relação estabelecida entre coerção e liberdade através do direito 

moderno. Para ele, a coerção serve como um impedimento para o uso 

indevido da liberdade (invasão do espaço de ação de outrem). Desse 

modo, o arbítrio de cada um deve ser conciliado com arbítrio dos demais, 

tanto pela força da lei (coerção), quanto pela força moral (motivação 

racional), ou seja, tanto por um comportamento que se conforma à lei 

(legalidade da ação), quanto por um comportamento respeitoso em 

relação a ela (ação pelo dever) (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 49).  

Os dois momentos da validade do direito (coerção e liberdade) 

dão ao destinatário a perspectiva do ator. Na perspectiva empírica, o 

direito é válido quando resulta de um procedimento juridicamente válido 

                         
27 As sociedades arcaicas não padeciam deste problema: elas possuíam certezas 

inquestionáveis e convicções compartilhadas, legitimadas misticamente pela força do 

poder da autoridade, permanecendo imunes à problematização (cf. HABERMAS, 1997, 

v. I, p. 41-4).  
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e seu sentido se explica através da referência simultânea à sua validade 

social (aceitação fática no círculo dos membros do direito) e à sua 

legitimidade (possibilidade de resgatar discursivamente a pretensão de 

validade das regras do direito e elas serem o resultado de um processo 

legislativo racional). A legitimidade das regras não depende do fato de 

sua imposição; a validade e a obediência fática exigem a fé dos membros 

da comunidade de direito na legitimidade e na capacidade de 

fundamentar as normas em questão. A validade jurídica de uma norma 

significa tanto que está garantida a legalidade do comportamento geral 

(obediência à norma devido a sanções) quanto a legitimidade da norma 

(acarretando na possibilidade de obediência por respeito à lei). 

Para Habermas, o ordenamento jurídico deve garantir que os 

direitos de uma pessoa sejam reconhecidos pelos demais; esse 

reconhecimento deve apoiar-se em leis legítimas que garantam 

liberdades iguais a todos. No sistema jurídico, o processo de legislação 

assume o lugar de integração social segundo regras reconhecidas 

normativamente. Desse modo, os participantes do processo de legislação 

assumem a postura tanto de sujeitos de direito privado quanto de 

cidadãos (membros de uma comunidade jurídica onde se asseguram os 

princípios normativos da regulamentação da convivência) (cf. 

HABERMAS, 1997, v. I, p. 52-3). Os sujeitos privados do direito 

atribuem-se o papel de cidadãos, e como tais participam do processo de 

legislação. O direito coercitivo irá encontrar a sua força integradora na 

participação do cidadão (autor racional das normas jurídicas) no 

processo democrático de legislação. 

Para as ordens jurídicas modernas é decisivo o conceito de direito 

subjetivo (correspondente ao conceito de liberdade de ação subjetiva). 

Como mostra Habermas, Kant irá procurar fazer uma mediação entre a 

“liberdade de arbítrio de cada um” e a “liberdade de todos, segundo uma 

lei geral”: para ele, tanto os interesses do indivíduo como os da 

comunidade deveriam ser garantidos legalmente, tanto os direitos que se 

originam da legislação subjetiva como os resultantes do processo 

democrático de legislação deveriam coexistir sem contradição. Os 

últimos têm uma importância especial pois alcançam a sua legitimidade 
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através da força legitimadora dos processos de entendimento dos 

cidadãos sobre regras de sua convivência (cf. HABERMAS, 1997, v. I, 

p. 115).  

Para Habermas (1997), a compreensão do direito subjetivo 

passou por sucessivas mudanças. Inicialmente, constata-se ainda um 

nexo entre as liberdades subjetivas de ação e o reconhecimento ante os 

parceiros de direito. Com o tempo, porém, instala-se a ideia do direito 

privado como direito no sentido subjetivo, que encontra a sua 

legitimidade em si mesmo, à medida que se apoia sobre a 

invulnerabilidade da pessoa humana e a ideia da inviolabilidade de um 

espaço de ação livre para os sujeitos de direito. A autonomia privada 

passa, então, a ser garantida por lei. Para Habermas, isso só foi possível 

porque o direito privado se legitimava por si mesmo em decorrência da 

fundação da autonomia privada do sujeito do direito na autonomia moral 

da pessoa.  

O positivismo irá afirmar que os direitos subjetivos só são válidos 

como reflexos de uma ordem jurídica que transmite a indivíduos o poder 

de vontade incorporada objetivamente nela; que o direito é um poder de 

vontade conferido pela ordem jurídica (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 

117). O direito é transferido para o indivíduo, mas este é destituído do 

status de gerador/legitimador de direitos. O positivismo jurídico vincula 

a ideia de justiça à de legalidade: justiça é aquilo que é positivado pelo 

legislador na forma da lei. Por direito subjetivo compreende-se o 

interesse protegido dos indivíduos objetiva e juridicamente e com 

liberdade de arbítrio (Kelsen).  

Nesse processo, os direitos subjetivos acabam por ser 

abstratamente subordinados ao direito objetivo. Para Habermas, desse 

modo, “não se conseguiu esclarecer de onde o direito positivo obtém a 

sua legitimidade” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 122). O positivismo não 

consegue mediar o princípio da soberania (fonte última de legitimidade) 

com o caráter moral dos direitos subjetivos (autonomia da pessoa); ele 

nega a existência de uma realidade moral fora do alcance da ordem 

jurídica dada. Mas a sua falha principal é, segundo Habermas, não dar 
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valor adequado ao sentido intersubjetivo das liberdades de ação 

juridicamente garantidas.  

Em Hobbes e em Kant, Habermas encontra duas tentativas de 

resolver o problema da legitimidade. Segundo a interpretação 

habermasiana, a legitimidade se dá, para Hobbes, no momento da 

constituição do poder: quando os homens deixam o Estado de natureza e 

transferem os seus direitos para o soberano, eles estão legitimando o seu 

poder. O ato através do qual se chega a tal estado de socialização é um 

contrato, instrumento do direito privado. Os que fecham tal contrato de 

dominação agem por interesse próprio.  Para Habermas (1997), o 

principal problema desse modelo é que se as partes, no Estado natural, 

decidem abdicar de certas liberdades de ação naturais, para, com isso, 

ganhar liberdades do direito privado (protegidas por lei), elas teriam que 

ter tanto a capacidade de se colocar na perspectiva do outro, quanto de 

assumir a perspectiva social de uma primeira pessoa no plural. Mas, para 

Habermas, sob premissas hobbesianas, isso não é possível. Desse modo, 

é impossível a fundamentação de um sistema de direitos a partir da 

organização racional da satisfação dos interesses egoístas esclarecidos 

de todos que fazem parte da sociedade. Hobbes, segundo a interpretação 

habermasiana, exige dos membros do Estado de natureza capacidades 

das quais não podem dispor, já que estes se situam na perspectiva 

egocêntrica. O direito privado, como expressão jurídica apenas das 

liberdades de ação naturais, não interconectadas com outras sob uma lei 

geral, não dá conta da legitimação do processo democrático de 

legiferação, e desconhece o princípio da soberania do povo28.  

Ao recorrer à reação de Kant ao modelo hobbesiano, Habermas 

acredita chegar mais perto de uma compreensão intersubjetiva da 

fundamentação dos direitos subjetivos. Segundo a interpretação 

habermasiana, para Kant, Hobbes não levou em consideração a diferença 

estrutural entre a figura de legitimação do contrato de socialização e um 

                         
28 Para Habermas, o contrato hobbesiano se dá justamente por falta de consenso: os que 

participam da elaboração do contrato social não se entendem como participantes de 

uma práxis comunicativa. A transferência de poder ao soberano não é resultado de uma 

prática de argumentação que visa ao entendimento mútuo (cf. 1997, v. I, p. 125). 
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contrato privado. O contrato social de estabelecimento de uma 

constituição burguesa tem um fim em si mesmo; ele “constitui em si 

mesmo o modelo para uma socialização sob o domínio do princípio do 

direito” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 126). O contrato social possibilita 

a convivência de liberdades, cada uma vivendo segundo uma lei geral, 

determinando os limites de cada uma delas e efetivando o 

reconhecimento recíproco de todas. O direito “natural” às liberdades 

subjetivas (direitos do homem) é fundamentado moralmente e distingue-

se daquilo que é regulamentado no sistema dos direitos, no qual tanto a 

“liberdade de cada um” como a “igualdade de todos como súditos” são 

publicamente reconhecidas e garantidas por leis públicas, que expressam 

uma vontade consensual.  

Para Habermas, embora Kant parta da fundamentação dos 

direitos humanos na autonomia moral dos indivíduos e da sua 

positivação através da autonomia política dos cidadãos, a mediação entre 

o princípio moral e o da democracia não acontece efetivamente no 

princípio do direito: a autonomia moral (centrada no sujeito singular) não 

combina com a figura positiva da legislação pública (realizada 

democraticamente). Em Kant, não há a clareza sobre a relação entre o 

princípio do direito, o princípio moral e o princípio da autonomia; há, 

sim, uma relação de concorrência (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 127-

8).  

O direito moderno é, segundo Habermas (1997), justificado tanto 

pela ideia dos direitos humanos quanto pelo do princípio de soberania do 

povo. A tradição política americana (EUA), por exemplo, insiste ou no 

primado dos direitos humanos, que procuram a garantia de liberdades 

prépolíticas do indivíduo e proteção contra o poder da vontade soberana 

do legislador político (liberais), ou, enfatiza o valor da autoorganização 

dos cidadãos (republicanos). Cada uma dessas dimensões serve como 

paradigma da política social, econômica, cultural do partido. Para os 

liberais, os direitos humanos provêm de um Estado natural fictício, mas 

situam-se fora do alcance da manipulação por parte da vontade do povo. 

Para os republicanos, os direitos humanos inserem-se no projeto ético-

político escolhido e efetivado por uma comunidade política.  
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Para Habermas, tanto Rousseau como Kant procuraram pensar a 

união da razão prática e da vontade soberana no conceito de autonomia, 

de forma que a ideia dos direitos humanos e o princípio da soberania 

popular se interpenetrassem mutuamente. Mas, “eles não conseguiram 

entrelaçar simetricamente os dois conceitos. De um ponto de vista geral, 

Kant sugeriu um modo de ler a autonomia política que se aproxima mais 

do liberal, ao passo que Rousseau se aproxima mais do republicano” 

(HABERMAS, 1997, v. I, p. 134). Kant parte do direito à liberdades 

subjetivas iguais, que, traduzidas em direitos privados subjetivos, 

pertencem a cada homem de modo imperecível, valendo como direitos 

morais já no Estado natural, legitimando-se a partir de princípios morais 

anteriores à diferenciação na figura de leis públicas. Portanto, esses 

direitos não dependem da autonomia política dos cidadãos e não 

procedem da vontade do legislador soberano. Neles, a soberania é 

limitada através de direitos humanos fundados moralmente. Como 

afirma Habermas (1997), não existe, para Kant, um conflito entre 

soberania popular e direitos humanos, pois, para ele, nenhum cidadão 

pecaria contra sua autonomia privada garantida pelo direito natural. 

Desse modo, Kant não explica o nexo interno entre a soberania do povo 

e os direitos humanos.  

Segundo Habermas, Rousseau “parte da autonomia do cidadão e 

introduz a fortiori um nexo interno entre soberania popular e os direitos 

humanos” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 135). Para ele, o direito à iguais 

liberdades subjetivas está ligado à leis abstratas e gerais, que emanam da 

vontade soberana do povo. Um processo democrático de legislação 

garante a todos as mesmas liberdades subjetivas. A vontade do povo se 

expressa através de interesses universalizáveis. É problemática, afirma 

Habermas, a interpretação rousseauniana da ideia da autolegislação, pois 

ela se dá através de um corpo coletivo (um grande sujeito de uma prática 

de legislação) como virtudes políticas ancoradas no ethos da 

comunidade. Mas, como mediar entre a vontade comum, resultado de 

uma construção normativa, e o arbítrio dos sujeitos singulares?  

Para Habermas, tanto em Kant como em Rousseau encontramos 

um peso desproporcional entre o universal e o particular. Segundo a 
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interpretação habermasina, Kant funda o seu sistema de direitos na ideia 

de um direito à liberdades subjetivas iguais – direito natural e inalienável, 

enquanto Rousseau parte da liberdade legisladora da vontade do povo. 

Mas não fica claro se Kant supunha a presença efetiva do universal já no 

momento da constituição da liberdade singularizada (no homem natural), 

e se Rousseau incluía efetivamente o singular no momento da 

constituição das liberdades universais (no homem coletivo). Como não 

parece ser o caso, fica difícil ver o nexo interno entre soberania do povo 

e direitos humanos em ambos (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 137).  

Para Habermas, esse nexo só se realiza “se o sistema dos direitos 

apresentar as condições exatas sob as quais as formas de comunicação – 

necessárias para uma legislação política autônoma – podem ser 

institucionalizadas juridicamente” (1997, v. I, p. 138). Só assim é que se 

introduz, no sistema dos direitos, o conteúdo normativo da soberania do 

povo e direitos humanos. É só recorrendo a um procedimento 

fundamentado em discursos (onde a legitimação do direito tenha de 

passar por processos argumentativos, em que os parceiros do direito 

examinem se normas controversas ainda respondem adequadamente às 

pretensões de validade e se as mesmas merecem um novo assentimento) 

que se pode estabelecer o nexo entre soberania do povo e direitos 

humanos. É o procedimento discursivo, institucionalizado juridicamente, 

que opera a introdução não-forçada do conteúdo normativo da soberania 

do povo e dos direitos humanos. O sistema dos direitos deve ser o 

resultado de uma autolegislação através do discurso, que revela que os 

destinatários dos direitos são simultaneamente os seus autores. Por meio 

das regras de um procedimento discursivo se produz a normatividade. 

Desse modo, a autonomia privada e pública é, co-originariamente, 

gerada através desses processos discursivos.  

Habermas também não aceita a distinção feita pelo direito 

moderno entre direito natural e direito positivo. Segundo ele, “no nível 

de fundamentação pós-metafisico, tanto as regras morais como as 

jurídicas diferenciam-se da eticidade tradicional, colocando-se como 

dois tipos diferentes de normas de ação, que surgem lado a lado, 

completando-se” (1997, v. I, p. 139). Para ele, é mister um esboço 
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abstrato do conceito de autonomia, de modo que assuma a figura do 

princípio moral e também do da democracia, e que os direitos humanos 

se tornem direitos jurídicos, apesar do conteúdo moral.  

Para Habermas, o direito se relaciona com a moral por meio da 

ideia de legitimidade da ordem jurídica. Segundo ele, “A moral 

autônoma e o direito positivo, que depende de fundamentação, 

encontram-se numa relação de complementação recíproca” (1997, v. I, 

p. 141). As questões morais e jurídicas referem-se aos mesmos 

problemas, mas a partir de ângulos distintos: a moral pós-tradicional 

representa apenas uma forma do saber cultural, enquanto o direito 

implica obrigatoriedade também no nível institucional e é um sistema de 

ação, não apenas de símbolos. 

Desse modo, não se deve entender os direitos fundamentais como 

cópias de direitos morais. Da mesma forma, a autonomia política 

também não deve ser entendida como cópia da autonomia moral. Para 

Habermas, o princípio do discurso29 resolve esse problema, porque 

possibilita a análise da cooriginariedade da autonomia moral e política, 

dando destaque às exigências de uma fundamentação pós-convencional, 

e conservando um conteúdo normativo (imparcialidade), situado num 

nível abstrato e neutro em relação ao direito e à moral, já que diz respeito 

à normas de ação em geral (cf. 1997, v. I, p. 144).  

Apel irá questionar essa neutralidade do princípio do discurso em 

relação à moralidade. Para ele, essa formulação habermasiana cai em 

contradição com a sua ética do discurso formulada por ambos, resultando 

na sua possível dissolução. Apel compreende a ética como um projeto de 

autorrealização individual ou coletiva que oferece uma orientação 

normativa para os desígnios por uma justiça universalmente válida. Não 

é possível, segundo ele, que o princípio do discurso seja simultaneamente 

a base normativa de toda a Filosofia Prática e seja ainda moralmente 

neutro. Para ele, a diferenciação normativa entre o princípio moral e o 

                         
29 Segundo o princípio do discurso, “São válidas as normas de ação às quais todos os 

possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participante de 

discursos racionais” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 142).  
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princípio jurídico procede do conteúdo moral próprio ao princípio do 

discurso, em virtude de seu conteúdo derivar do princípio moral ‘U’, 

como também da responsabilidade pela aplicação da moral discursiva à 

realidade. Sendo assim, na distinção entre as especificidades funcionais 

desempenhadas por ambos, cabe à Moral a tarefa de fundamentação no 

sentido do princípio ‘U’.  

Para Apel, segundo a interpretação de Moreira (cf. 2004), o 

princípio do discurso possui conteúdo moral decorrente da exigência de 

reconhecimento da igualdade de direitos e da corresponsabilidade de 

todos os participantes do discurso ideal quanto aos desígnios e à 

resolução dos problemas dele decorrentes. Para ser válida, a formação 

consensual de uma normatividade emanada do discurso necessita ser 

gerada sem coação. Assim, há uma exigência de não coação para a 

formação da vontade emanada da satisfação de um conteúdo específico 

de respeito à igualdade entre participantes. O que compõe esse princípio 

é a exigência de igualdade entre os participantes. Portanto, o princípio 

‘D’, ao exigir o assentimento universal, impõe que a fundamentação de 

normas seja contemplada. Sendo o assentimento universal inarredável, 

pois o oposto implicaria violência ou dogmatismo, é inevitável que todo 

aquele que argumenta detenha o mesmo direito a um tratamento 

equânime. Quem quiser negar essa obviedade incorrerá em contradição 

performativa, pois, ao argumentar, requererá as mesmas garantias e 

direitos que pretende negar.  

Assim é que Apel, como mostra Moreira (cf. 2004), se refere a 

uma substância moral própria ao reconhecimento recíproco da igualdade 

de direitos de todos os participantes da argumentação. Por meio da 

inarredabilidade desta substância moral é que Apel afasta a possibilidade 

do pleito de uma neutralidade moral ao princípio do discurso, ao mesmo 

tempo em que procede a uma fundamentação transcendental última. Para 

ele, o princípio do discurso é eivado por uma moralidade emanada de 

uma exigência crítico-reflexiva, propriamente transcendental. O 

princípio moral é, para Apel, o medium que possibilita, às 

especificidades do princípio do discurso (à Moral e ao Direito) a 

obtenção de uma fundamentação estritamente normativa. Sendo assim a 
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ética do discurso se dissolve, já que Habermas filia-se a um Naturalismo 

fraco que apregoa que há uma complementaridade entre natureza e 

cultura, mas não uma sobreposição nem uma redução de uma à outra, 

sendo acessíveis a uma explicação proveniente da teoria da evolução. 

Habermas constrói uma analogia entre a evolução natural das espécies e 

os processos culturais de aprendizagem. Mas conserva a diferença entre 

physis e nomos como forma de assegurar a distinção entre necessidade e 

liberdade. Seu Naturalismo fraco recorre à analogia dos processos de 

aprendizagem, a fim de garantir que a evolução natural das espécies seja 

decodificada e, desse modo, a natureza possa abrir-se à cultura (cf. 

Moreira, 2004, p. 197-200).  

De acordo com Habermas, o princípio moral e o do discurso 

relacionam-se com o princípio da democracia. Enquanto o princípio 

moral resulta de uma especificação do princípio do discurso para normas 

de ação que só podem ser justificadas sob o ponto de vista da 

consideração simétrica de interesses; o princípio da democracia resulta 

de uma especificação que surge na forma de direito e cujas normas 

podem ser justificadas com o auxílio de razões pragmáticas, ético-

políticas e morais (cf. 1997, v. I, p. 143). As razões apresentadas para a 

justificação de normas de ação dependem da natureza da problemática 

em questão.  

Para Habermas (1997), uma fundamentação pós-convencional de 

normas morais só é possível no espaço púbico garantido por uma 

democracia radical. Desse modo, a teoria do discurso pode conferir um 

sentido universalista para as regras morais. A partir de uma aceitação de 

papéis numa prática pública partilhada por todos é possível superar a 

concepção de um sujeito atomizado. Do mesmo modo, também é 

possível realizar a fundamentação de normas jurídicas pelos parceiros de 

direito30.  

                         
30 Mas, enquanto “o princípio moral opera no nível da constituição interna de um 

determinado jogo de argumentação, o princípio de democracia refere-se ao nível da 

institucionalização externa e eficaz da participação simétrica numa formação discursiva 

da opinião e da vontade, a qual se realiza em formas de comunicação garantidas pelo 

direito” (1997, v. I, p. 146). Segundo Habermas (1997), a validade legítima das leis 
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Enquanto o princípio moral se estende a todas as normas de ação 

justificáveis com a ajuda de argumentos morais, “o princípio da 

democracia é talhado na medida das normas do direito” (HABERMAS, 

1997, v. I, p. 146). As normas jurídicas resultam da evolução social, são 

produzidas intencionalmente e se aplicam a si mesmas. O princípio da 

democracia orienta a produção do próprio medium do direito. A 

produção do direito passa por um processo discursivo e supõe uma 

linguagem que torna possível as vontades se expressarem e se 

entenderem livremente numa esfera pública31. O sistema dos direitos 

tem, segundo Habermas (1997), a dupla tarefa de institucionalizar uma 

formação de vontade política racional, como também de proporcionar o 

próprio meio no qual essa vontade pode se expressar como vontade 

comum de membros do direito, livremente associados32.  

                         
jurídicas irá depender do assentimento de todos os parceiros do direito num processo 

jurídico de normatização discursiva. 
31 O direito será produzido, intencionalmente, por meio de um processo discursivo, 

onde as diferentes vontades se expressam e se entendem em uma esfera pública. A 

produção e legitimidade do direito será garantida, em última instância, por meio dessa 

esfera pública. 
32 Para Habermas, a constituição da norma jurídica procura compensar os “déficits” da 

decomposição da eticidade tradicional. A moral autônoma, por outro lado, busca 

apoiar-se apenas em argumentos racionais e garante juízos corretos e equitativos. Essa 

moral racional trata de questões de justiça e considera, em princípio, tudo à luz da 

universalidade. Ela avalia, imparcialmente, conflitos de ação relevantes do ponto de 

vista moral e gera um saber que orienta o agir, porém não tenta dispor para o agir 

correto. Ela abstrai dos motivos que movem os juízes morais e das instituições que 

materializam as expectativas morais justificáveis. A ação depende da atualização dos 

próprios atores motivados. Daí provém a importância de processos de socialização, que 

se efetivam através do acoplamento internalizador de princípios no sistema da 

personalidade. Uma tal moral exige um nível externo de abstração de uma 

autorregulação do sujeito que age moralmente. Por isso necessita, além da 

internalização de motivos, da institucionalização de um sistema jurídico que a 

complemente do ponto de vista da eficácia para a ação. Para Habermas, apenas o direito 

poderá regrar o preenchimento de exigências morais. Devido aos seus limites, a moral 

pós-convencional necessita da complementação do direito. O direito positivo como 

sistema de ação pode assumir o lugar das instituições naturais vítimas da subtração da 

legitimidade e, ainda, institui sistemas de ação formalmente organizados: mercados, 

empresas e burocracias estatais (cf. HABERMAS, 1997, v. I, p. 148-153).   
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Para Habermas (1997), o direito positivo tem um papel 

importante no mundo contemporâneo. É por meio dele que os conteúdos 

morais se propagam. Por meio dele, a moral se propaga a todos os 

campos de ação, “atingindo inclusive, as esferas sistemicamente 

autonomizadas das interações dirigidas por meios que aliviam os atores 

de todas as exigências morais, com uma única exceção: a da obediência 

ao direito” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 154). Para Habermas, a moral 

possui uma força socializadora e integradora na sociedade, cuja 

potencialidade só é possível pela propagação dos seus conteúdos através 

dos canais das regulamentações jurídica. O sistema dos direitos como um 

todo é o novo habitat da moral: por meio dele revela-se a moral social. 

O conteúdo moral entra em todas as áreas da vida, as quais são atingidas 

por regulamentações jurídicas. A força da moral está intimamente ligada 

à força integradora do direito.  

Para Habermas (1997), o direito traz benefícios em prol da 

moralidade ao substituir a eficácia dos processos clássicos de 

socialização e decisões da consciência dos indivíduos. A coordenação da 

ação, por intermédio do direito, corresponde à ação de atores que foram 

liberados das obrigações do agir orientado pelo entendimento. Desse 

modo, o “sujeito de direito não precisa prestar contas, nem apresentar 

argumentos publicamente aceitáveis para seus planos de ação, é 

imunizado contra a imputação da liberdade comunicativa” 

(HABERMAS, 1997, v. I, p. 157). 

 

1.3 O Estado Democrático de Direito segundo a Teoria do Discurso 

            

No Estado Democrático de Direito todo   poder   emana   do   povo   

que   o   exerce através de representantes eleitos, nos termos de uma 

Constituição. Nesse Estado, os direitos fundamentais, em conjunto com 

a juridicidade e a constitucionalidade, são pilares em que este se assenta. 

A interpretação dos direitos fundamentais à luz da teoria do discurso 

procura esclarecer o nexo interno entre direitos humanos e soberania do 
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povo33, e solucionar o paradoxo da legitimidade que surge da legalidade. 

O sistema de direitos contém os direitos que os cidadãos se atribuem 

reciprocamente, ao regularem legitimamente a sua convivência através 

do direito positivo. 

As três primeiras categorias dos direitos fundamentais, 

introduzidas por Habermas, procuram aplicar o princípio do discurso ao 

medium do direito, gerando o código jurídico à medida que determinam 

o status da pessoa de direito. São elas: (1) direitos à maior medida 

possível de iguais liberdades subjetivas de ação; (2) direitos ao status de 

um membro numa associação voluntária de parceiros do direito; (3) 

direitos à possibilidade de postulação judicial de direitos e à proteção 

jurídica individual34. Nas duas categorias posteriores, há uma mudança 

de perspectivas, para que os civis possam aplicar por si mesmos o 

princípio do discurso. Aqui, os sujeitos do direito tornam-se autores de 

sua ordem jurídica. Trata-se de: (4) direitos à participação em igualdade 

de chances, em processos de formação de opinião e de vontade, nos quais 

os mesmos exercitam sua autonomia política e através dos quais eles 

criam direito legítimo35; e (5), direitos fundamentais à condições de vida 

garantidas social, técnica e ecologicamente.  

                         
33 Tanto os direitos humanos como a democracia (soberania popular) devem ser levados 

em conta nos direitos fundamentais (sistema dos direitos). O sistema dos direitos 

procura garantir o que grandes filósofos modernos, tais como Rousseau e Kant, não 

conseguiram: que há um nexo entre democracia e direitos humanos.  
34 Essas três primeiras categorias correspondem aos direitos subjetivos que regulam as 

relações entre os civis livremente associados antes da constituição de um poder estatal. 

Não se trata ainda dos direitos negativos. Eles garantem a autonomia privada, mas 

apenas sob a condição dos sujeitos reconhecerem-se mutuamente como destinatários 

de leis. Neste estágio, há apenas sujeitos que se reconhecem mutuamente como 

destinatários de leis, mas não ainda como autores de sua ordem jurídica. É o princípio 

do discurso que revela que todos têm um direito à maior medida possível de iguais 

liberdades de ação subjetivas; de que são legítimas “somente as regulamentações que 

fazem jus a esta condição da compatibilidade dos direitos de cada um com os iguais 

direitos de todos” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 160). Para Habermas, o direito só será 

legítimo se garantir esses três direitos fundamentais.  
35 Aqui, tratam-se de direitos políticos que fundam o status de cidadãos livres e iguais 

e interpretam e configuram sua autonomia pública e privada. 
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Desse modo, o sistema dos direitos assegura a autonomia pública 

e privada e procura dar conta da tensão entre positividade e legitimidade 

do direito. Através dele é estabelecida a união entre a forma do direito e 

o princípio da democracia. Por seu meio, os interesses de sujeitos 

singulares tornam-se compatíveis com o que as leis determinam, e as 

liberdades comunicativas são unidas e orientadas para o bem comum na 

prática da legislação.  

Mas, segundo Habermas (1997), o surgimento da legitimidade, a 

partir da legalidade, irá depender do grau de liberdade de um povo ou do 

grau de desenvolvimento da liberdade comunicativa36. O sistema dos 

direitos assume, no âmbito da teoria discursiva, uma nova dinâmica e 

estrutura interna: o cidadão participa efetivamente dos processos de 

legitimação da normatização da sua convivência em comunidade; gera 

legitimação pelo caminho da formação discursiva da opinião e da 

vontade. Tais processos se dão segundo procedimentos 

institucionalizados juridicamente, e têm como principal legislador os 

cidadãos. O direito abre espaço para que a polifonia das vozes gere 

racionalidades legitimadoras a partir de processos discursivos que visam 

o consenso. Os cidadãos legitimam as leis por meio da esfera pública. 

Participam da sua legitimação por meio de discursos de entendimento. 

Este processo deve ser institucionalizado juridicamente. É por meio dele 

que a “polifonia das vozes” gera racionalidades legitimadoras e busca o 

consenso. É por meio de procedimentos democráticos que se pode 

garantir a legitimidade do direito. 

Para Habermas, a juridificação (o sistema dos direitos) deve 

incluir o poder político (o Estado), para que este possa conferir 

durabilidade ao entrelaçamento jurídico entre autonomia pública e 

                         
36 Segundo Habermas (1997, v. I, p. 168), “instituições jurídicas da liberdade 

decompõem-se quando inexistem iniciativas de uma população acostumada à 

liberdade. Sua espontaneidade não pode ser forçada através do direito; ele se regenera 

através das tradições libertárias e se mantém nas condições associacionais de uma 

cultura política liberal. Regulações jurídicas podem, todavia, estabelecer medidas para 

que os custos das virtudes cidadãs pretendidas não sejam muito altos”.  
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privada37. O poder político também deve ser regulamentado 

juridicamente pelas vias do direito38. Esse processo representa, para 

Habermas, a ideia do Estado de direito. Tanto o direito precisa do poder 

(para ser imposto e cumprido eficazmente), como o poder necessita do 

direito (para adquirir legitimidade). O Estado é necessário como poder 

de organização, de sanção e de execução, porque os direitos têm que ser 

implantados, porque a comunidade de direitos necessita de uma 

jurisdição organizada (segurança jurídica) e de uma força para 

estabelecer a identidade, e porque a vontade política cria programas 

                         
37 É por meio do Estado que a normatização e a implementação do direito tornam-se 

uma obrigatoriedade fática, e deixa de depender apenas do poder das liberdades 

subjetivas e comunicativas e dos poderes das entidades metafísicas e religiosas. A 

comunidade jurídica necessita dessa instância central autorizada que deve agir em nome 

do todo: o Estado. É ele que mantém a identidade de convivência juridicamente 

organizada. Desse modo, um tribunal organizado politicamente e com poder de decisão 

passa a garantir os direitos fundamentais a “uma justiça independente e imparcial” nos 

julgamentos, instaurando – com o auxílio do poder politicamente organizado – direitos 

fundamentais à participação em processos legislativos democráticos. O Estado assume, 

como instituição, o exercício burocrático da dominação legal efetivada, à medida que a 

sociedade se serve do medium do direito para influir conscientemente em seus 

processos de reprodução. A decisão de um tribunal só tem chances de obter eficácia em 

termos de sua execução, se for garantida e sustentada pelo Estado (cf. HABERMAS, 

1997, v. I, p. 171).  
38 Para Habermas, é apenas na modernidade (devido à dessacralização das fontes de 

legitimação do poder e à emancipação do direito da predominância da moral) que ocorre 

o desenvolvimento do poder político como poder legal a partir do direito positivo. A 

partir desse momento, o poder político passa a garantir a segurança jurídica, dando 

caráter de previsibilidade às condutas dos cidadãos. Os parceiros do direito terão a 

possibilidade de calcular as consequências das suas ações. Sendo assim, torna-se 

necessária “uma codificação que confere às regras do direito um elevado grau de 

consistência e de explicação conceitual. Esta é a tarefa de uma jurisdição que elabora 

cientificamente o corpus jurídico, submetendo-o a uma sistematização e a uma 

configuração dogmática” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 183). Segundo Habermas, nas 

sociedades tradicionais, eram as cosmovisões religiosas que possibilitavam a 

legitimação de um “direito positivo no sentido pré-moderno” e, por conseguinte, a 

autoridade de um legislador supremo humano. Com a passagem para a modernidade, o 

direito perde a sua indisponibilidade e sua dignidade metafísica, separando-se da moral 

racional pós-convencional. Era necessário encontrar uma nova fonte do direito: 

“impunha-se a busca de um substituto racional para o direito sagrado, que se autorizava 

por si mesmo, capaz de recolocar a verdadeira autoridade nas mãos de um legislador 

político, entendido como um detentor do poder” (Id., p. 185).  
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capazes de implementá-los. O Estado surge quando se impõem os 

direitos fundamentais sob ameaça de sanções, caso haja tentativa de 

transgressão de normas, e é ele que detém o monopólio sobre os meios 

de emprego legítimo da coerção.  

Cabe ao Estado de direito garantir a autonomia privada e a 

igualdade jurídica dos civis. O poder só se torna legítimo porque é 

estabelecido pela via do direito. O direito torna-se legítimo a partir da 

aceitação racional de todos os membros da comunidade jurídica. A ideia 

do Estado democrático de direito reside no fato de o poder político 

desenvolver-se através de direitos fundamentais discursivamente 

explicados e validados, dificultando o surgimento e a instalação de um 

poder absoluto e tirânico. Aqui, o exercício da autonomia política dos 

cidadãos é incorporado no Estado. O poder de legislar torna-se poder no 

Estado, que se efetiva no agir consciente e juridicamente respaldado dos 

cidadãos. O agir em nome do todo depende do agir pela via do direito 

(dos cidadãos). O Estado se reproduz e se mantém por meio da 

participação consciente dos cidadãos nos processos de geração e 

retroalimentação da legitimidade do poder político. A soberania popular 

se liga ao poder politicamente organizado, e é expressa e efetivada 

através dos procedimentos e pressupostos comunicativos de uma 

formação da opinião e da vontade39.  

                         
39 Para Habermas (1997), o Direito se fundamenta, se normatiza e se legitima através 

do processo legislativo (que deve emanar da vontade discursiva dos cidadãos). O direito 

ou ordenamento jurídico, resultante desse processo, é a manifestação da vontade desses 

seres livres. 
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O conceito habermasiano de autonomia política procura superar 

o antagonismo entre direito e poder40. Sendo assim, para ele, os 

procedimentos comunicativos institucionalizados para que a esfera 

pública produza e legitime os seus direitos devem garantir uma 

legislação que manifesta a autonomia política dos indivíduos privados. 

O poder social organizado e efetivamente atuante deve ser transformado 

em poder no Estado (direito positivado) e poder do Estado (poder 

                         
40 O conceito habermasiano de autonomia resulta do modelo arendtiano de poder que 

“surge entre os homens quando agem em conjunto, desaparecendo tão logo eles se 

espalham” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 185). Para Habermas, quando uma opinião é 

comungada publicamente por muitos, geram-se, cooriginariamente, o direito e o poder 

comunicativo. O uso público das liberdades comunicativas produz a força motivadora 

dos bons argumentos, gerando potenciais de poder. A mobilização das liberdades 

comunicativas dos civis produz direito legítimo. O poder comunicativo está 

intimamente ligado à produção do direito legítimo. A legitimidade tem sua fonte última 

no exercício das liberdades comunicativas que se afirmam contra qualquer 

instrumentalização do poder. Para Habermas, Arendt esclarece “como os cidadãos 

associados estatuem direito legítimo ao formar um poder comunicativo e como eles 

asseguram juridicamente tal prática, a saber, o exercício de sua autonomia política” (Id., 

p. 188). Mas, segundo ele, Arendt evita o confronto com o poder enquanto violência, o 

qual provoca lutas por posições e influência no poder administrativo em detrimento do 

exercício do poder comunicativo: a legitimidade do poder resultaria da harmonia entre 

palavras e feitos. Habermas procura extrair da concepção arendtiana de poder 

comunicativo um potencial maior, repensando sua relação com o poder político. Para 

ele, o poder comunicativo deve estar presente, de forma efetiva, no poder 

administrativo: o direito deve, desse modo, assumir o papel de “transmutação” do poder 

comunicativo em administrativo. Desse modo, o poder comunicativo poderá adquirir 

poder de decisão, determinando práticas coletivas. Para Habermas, “A ideia do Estado 

de direito pode ser interpretada como a exigência de ligar o sistema administrativo, 

comandado pelo código do poder, ao poder comunicativo, estatuidor do direito, e 

mantê-lo longe da influência do poder social, portanto da implantação fática de 

interesses privilegiados. O poder administrativo não deve reproduzir-se a si mesmo, e 

sim regenerar-se a partir da transformação do poder comunicativo. O Estado de direito 

deve regular essa transferência sem, todavia, tocar no próprio código do poder, o que 

faria intervir na lógica da auto-orientação do sistema administrativo” (Ibid., p. 190). 

Desse modo, Habermas acredita ir além da compreensão arendtiana do potencial do 

poder comunicativo, o qual não produz “apenas” direito legítimo que protege a 

liberdade política e instaura espaços de liberdade criativa, mas também o deixa passar 

pelo medium do direito, para ser transmutado em poder administrativo. O conceito de 

autonomia política é enriquecido, implicando agora um poder comunicativo 

normatizante que participa ativamente da constituição e efetivação, via direito, do poder 

administrativo, ambos interligados e fornecendo conteúdo à ideia do Estado. 
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administrativo). A desintegração social seria, desse modo, impedida por 

meio de tal processo que procura mediar republicanismo (participação 

popular) e liberalismo (procedimentalismo nos moldes da representação 

política moderna). 

Segundo a interpretação habermasiana, o exercício da autonomia 

política dos cidadãos é incorporado no Estado. O poder de legislar se 

torna poder apenas no Estado. O Estado se efetiva por meio do agir 

consciente e juridicamente respaldado dos cidadãos. O agir em nome do 

todo depende do agir pela via do direito (dos cidadãos). O Estado se 

reproduz e se mantém por meio da participação consciente dos cidadãos 

nos processos de geração e retroalimentação da legitimidade do poder 

político. A soberania popular se liga ao poder politicamente organizado 

e é expressa e efetivada “através dos procedimentos e pressupostos 

comunicativos de uma formação da opinião e da vontade” 

(HABERMAS, 1997, v. I, p. 173). A soberania popular se expressa, 

segundo a teoria do discurso, por meio de círculos de comunicação de 

foros e corporações destituídos de sujeito41.  

Para Habermas (1997), a institucionalização jurídica da formação 

pública da opinião e da vontade deve efetivar-se discursivamente. O 

princípio do discurso deve garantir, na arena do debate público, 

aceitabilidade racional dos seus resultados e produzir relações de 

entendimento em processos comunicativos inspirados e ativados pela 

“força produtiva da liberdade comunicativa”. Devem prevalecer 

procedimentos democráticos, pois só eles fundamentam a legitimidade 

do direito. São as regras do discurso que irão produzir e garantir a 

racionalidade da argumentação jurídica e política. Quando o princípio do 

discurso é aplicado à norma de ação em forma jurídica, surgem 

questionamentos políticos que não anulam a argumentação moral, mas 

ajudam na autocompreensão autêntica de uma comunidade político-

jurídica.  

                         
41 Habermas (1997) propõe uma diferenciação conceitual do poder político soberano 

em poder político comunicativo e poder político administrativo. Para ele, essa 

diferenciação irá possibilitar uma melhor atuação do Estado, que deve dominar segundo 

a via jurídica legítima.  
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Nesse processo aparecem diferentes tipos de discurso e formas de 

negociação. Diante de conflitos de ação, a coletividade busca soluções 

fundamentadas sobre a persecução de fins coletivos e sobre a 

regulamentação normativa da convivência que devem ser resolvidas por 

todos os atingidos pelos resultados dos discursos ou negociações. No 

âmbito específico do código do direito e do poder, referentes a questões 

ligadas à leis e à políticas, o sentido do “dever” não coincide com o da 

moral, pois entram matérias novas a serem regulamentadas42.  

Ao procurar interligar normatização jurídica e formação do poder 

comunicativo, Habermas utiliza-se de um modelo processual que segue 

a lógica da argumentação. Ele parte de questionamentos pragmáticos43, 

passa pela formação de compromissos e discursos éticos44, atinge a 

                         
42 Nesse âmbito surgem diferentes formas de questionamentos (éticos, pragmáticos, 

morais) aos quais correspondem diferentes tipos de discurso. Nas questões pragmáticas, 

os indivíduos buscam os meios apropriados para se chegar a um fim ou realizar 

preferências já determinadas, quando tais fins se tornam problemáticos. Nesse processo 

são utilizadas técnicas e estratégias que exigem fundamentações em discursos 

pragmáticos, onde são determinantes os argumentos que referem o saber empírico a 

preferências dadas, e fins estabelecidos e que julgam as consequências de decisões 

alternativas. Nas questões ético-políticas (quando os valores se revelam problemáticos 

e a comunidade perde o seu consenso de fundo, e está em jogo a identidade de um 

grupo) os membros buscam obter clareza sobre a forma de vida que estão 

compartilhando e sobre as ideias que orientam seus projetos em comum de vida. O 

esclarecimento dessa autocompreensão deve se reapropriar criticamente das próprias 

tradições, contribuindo desse modo para a conscientização intersubjetiva de convicções 

axiológicas e orientações de vida autêntica. Nos discursos morais, os indivíduos 

procuram regular sua convivência a partir do interesse simétrico de todos (questões de 

justiça).  
43 Nas recomendações pragmáticas, a razão se esgota na escolha de possíveis 

alternativas de ação. O dever ser é funcionalizado e visa a um fim determinado.  
44 Nos discursos éticos, ao procurar se certificar de um modo de viver autêntico, os 

participantes provocam uma melhor autocompreensão do grupo, e influenciam a sua 

identidade. Nesse processo, a razão de ser do grupo é construída e reconstruída 

permanentemente.  
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clarificação de questões morais45 e chega, enfim, a um controle jurídico 

de normas. Para Habermas, a formação discursiva de uma vontade 

política comum resulta de uma articulação desses três tipos de discurso46. 

Para Habermas (1997), o Estado de direito constitui-se da 

complementação mútua do código do direito e do código do poder. 

Embora divididos, os diversos poderes devem estar interligados por 

estruturas comunicacionais expressas em discursos especializados, 

segundo as especificidades de cada instância de poder. Para ele, “é 

possível desenvolver a ideia do Estado de direito com o auxílio de 

princípios segundo os quais o direito legítimo é produzido a partir do 

poder comunicativo e esse último é novamente transformado em poder 

administrativo pelo caminho do direito legitimamente normatizado” 

(HABERMAS, 1997, v. I, p. 212). O poder político é, portanto, deduzido 

do poder comunicativo dos cidadãos: “O exercício do poder político 

orienta-se e se legitima pelas leis que os cidadãos criam para si mesmos 

numa formação de opinião e de vontade estruturada discursivamente” 

(Id., p. 213).  

Nesse processo é possível, segundo Habermas, tratar as questões 

políticas de um modo racional e democrático. Nele, a competência 

legislativa é transmitida para a totalidade dos cidadãos que “são os 

                         
45 Os discursos morais exigem a ruptura com as evidências do mundo da vida (normas 

de ação tematizadas e pretensões de validade). Trata-se de um “dever ser” que se 

determina racionalmente, levando em consideração o que todos racionalmente 

poderiam querer. Os discursos morais impõem aos participantes o dever de assumir as 

perspectivas de todos os outros, aceitando apenas a força racionalmente motivada do 

melhor argumento. Além disso, “o ponto de vista moral, sob o qual políticas e leis são 

submetidas a um delicado teste de generalização, exige uma abertura incondicional das 

deliberações institucionalizadas para o fluxo de informações, para a pressão dos 

problemas e o potencial de estímulo da opinião pública não-organizada” 

(HABERMAS, 1997, v. I, p. 228).  
46 Para Habermas (1997), as questões políticas se colocam inicialmente como questões 

pragmáticas: a interpretação correta da situação e a descrição do problema a ser 

esclarecido envolvem conhecimento especializado e conflitos de interesses; os 

envolvidos escolhem os meios mais adequados a serem empregados na procura de um 

consenso. Mas, apesar do caráter de particularidade dos interesses que motivam as 

negociações, seus procedimentos regulatórios precisam justificar-se em discursos 

morais. As discussões ultrapassam o discurso pragmático, resultando em decisões que 

envolvem questionamentos morais, éticos e negociações. 



58 | O Estado Democrático de Direito Habermasiano 

únicos a gerar o poder comunicativo de convicções comuns” 

(HABERMAS, 1997, v. I, p. 213). E, já que não há possibilidade da 

formação de uma assembleia de todos os cidadãos nas sociedades em que 

vivemos, a saída oferecida por Habermas é a do princípio parlamentar da 

criação de corporações deliberativas representativas, as quais devem 

ficar retroligadas ao poder comunicativo dos cidadãos, obrigando os 

representantes a um procedimento que tem como objetivo final a 

obtenção de um consenso, apesar da existência de dissenso.  

Daí resulta o princípio do pluralismo político: “O conteúdo do 

princípio da soberania popular só se esgota através do princípio que 

garante esferas públicas autônomas e do princípio da concorrência entre 

as partes” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 214). As arenas públicas de 

comunicação precisam ser protegidas juridicamente por direitos 

fundamentais, mas não instrumentalizadas e domesticadas em função de 

interesses corporativistas. Da soberania popular, assim interpretada, 

resultam os seguintes princípios: a) o princípio da ampla garantia legal 

do indivíduo, proporcionada através de uma justiça independente; b) os 

princípios da legalidade da administração e do controle judicial e 

parlamentar da administração; e c) o princípio da separação entre Estado 

e sociedade. 

Esses princípios do Estado de direito geram e lhe garantem a 

estrutura interna própria e a funcionalidade própria: deduz-se o poder 

político do poder comunicativo dos cidadãos, que criam para si mesmos 

as leis orientadoras e legitimadoras desse poder. As leis formam a base 

para pretensões jurídicas individuais, as quais podem ser reclamadas 

juridicamente e garantidas por uma justiça independente (poder 

judiciário), porém ligada ao direito vigente. A administração se realiza e 

se efetiva nos limites determinados pelo direito normatizado 

democraticamente, o que garante ao poder administrativo só se regenerar 

a partir do poder comunicativo produzido pelos cidadãos e ser controlado 

por seus representantes por meio do poder legislativo e pelos que aplicam 

as suas leis em seu nome.  

O poder do Estado deve expressar, em forma jurídico-objetiva, o 

que está efetivamente atuante como poder social organizado, enquanto 
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gerador de condições materiais e sociais para a formação e o exercício 

das liberdades comunicativas. A organização do Estado de direito deve 

servir, em última instância, à autoorganização política autônoma de uma 

comunidade, a qual se constitui como uma associação de membros livres 

e iguais do direito. As instituições do Estado de direito devem garantir 

um exercício efetivo da autonomia política de cidadãos socialmente 

autônomos, para que o poder comunicativo possa surgir, encontrar 

expressão em programas legais, circular em toda a sociedade através da 

aplicação racional, da implementação administrativa de programas 

legais, e desenvolver sua força de integração social – através da 

estabilização de expectativas e da realização de fins coletivos (cf. 

HABERMAS, 1997, v. I, p. 220). Para Habermas, o Estado define-se em 

função do bem-estar integral dos cidadãos, razão última dele mesmo; sua 

tarefa é impedir a desintegração social por meio de decisões obrigatórias, 

procurando conservar a sociedade em sua identidade normativamente 

determinada em cada oportunidade concreta.  

A legislação é um exemplo concreto de um processo democrático 

que institucionaliza as formas comunicativas necessárias para a 

formação política racional da vontade. Ela vive de processos de 

entendimento e de práticas de negociações. Aqui importa esclarecer a 

questão “que subjaz a formação de compromissos, onde se discute a 

possibilidade de harmonizar entre si preferências concorrentes; a questão 

ético-política acerca da nossa identidade pessoal e dos ideais que 

acalentamos realmente; e a questão prático-moral que nos leva a inquirir 

sobre o modo de agir para sermos justos” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 

225). Nessa arena discursiva, interessa saber quais os argumentos 

decisivos em discursos e negociações. Há diferentes formas de 

comunicação em que os argumentos decisivos se desenvolvem. É mister 

esclarecer quais “as consequências que cada uma das comunicações 

acarreta para a compreensão do sistema representativo e, em geral, para 

a relação entre parlamento e opinião pública” (Id., p. 225-6).  

Para Habermas (1997), os representantes do povo são eleitos 

como participantes de discursos conduzidos representativamente. A 

escolha não significa delegação do poder da vontade. O representante 
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entra neste processo democrático como participante de troca de 

argumentos, os quais entram na dinâmica da cobrança permanente das 

pretensões de validade, portanto sempre questionáveis e modificáveis. 

Esses representantes também participam de discursos ético-políticos que 

devem preencher condições comunicativas para um autoentendimento da 

coletividade. No consenso (que representa uma autoconscientização 

coletiva bem sucedida), manifesta-se tanto o autoconhecimento quanto a 

decisão para uma forma de vida autêntica. Para alcançar esse fim, 

“discursos de autoentendimento exigem a convivência reflexiva, 

corajosa e disposta a aprender com as próprias tradições culturais, 

formadoras de identidade” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 227). 

Tal processo – visto à luz do princípio do discurso – exige que 

todos os membros possam tomar parte no discurso (todos devem ter a 

possibilidade de dizer “Sim” ou “Não” em relação aos procedimentos 

relevantes), o que, por razões técnicas, requer representação. Mas, “a 

participação simétrica de todos os membros exige que os discursos 

conduzidos representativamente sejam porosos e sensíveis aos 

estímulos, temas e contribuições, informações e argumentos fornecidos 

por uma esfera pública pluralista, próxima à base, estruturada 

discursivamente, portanto diluída pelo poder” (HABERMAS, 1997, v. I, 

p. 227-8). Essa exigência só pode ser garantida se os pressupostos 

comunicativos de argumentação passam pelo processo de 

institucionalização jurídica e não dependam apenas do livre-arbítrio dos 

que argumentam em nome do povo. 

A escolha de participantes, em discursos representativos de 

autoentendimento e de fundamentação moral, deve garantir a inclusão de 

todas as perspectivas de interpretações relevantes, mediadas por decisões 

pessoais. De um lado, tem-se uma formação política da vontade 

institucionalizada juridicamente, e, de outro, fontes espontâneas das 

esferas públicas autônomas (uma rede de múltiplas redes), onde os 

conteúdos a serem tratados flutuam livremente, em processos 

comunicativos naturais. Habermas propõe um “modelo comunicativo 

que se distancia das representações concretistas que veem no povo uma 

entidade” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 231). A formação institucional da 
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opinião e da vontade deve estar entrelaçada com a formação informal da 

opinião que se dá nas esferas públicas mobilizadas culturalmente. A 

liberdade comunicativa é, em última instância, a fonte de legitimação de 

toda a construção arquitectônica do Estado de direito e de suas 

instituições47.  

Na articulação dos poderes (legislativo, judiciário e executivo), 

assegura-se a racionalidade da atividade administrativa por meio de 

discursos pragmáticos. A atividade administrativa é responsável pela 

implementação de leis que necessitam de execução. Porém, “a lógica da 

divisão dos poderes só faz sentido se a separação funcional garantir, ao 

mesmo tempo, a primazia da legislação democrática e a retroligação do 

poder administrativo ao comunicativo” (HABERMAS, 1997, v. I, p. 

233).  Para Habermas, a funcionalidade não pode se tornar um empecilho 

para a atuação e efetivação do poder legislativo (e comunicativo). O 

“fazer algo em função de” não se realiza e esgota “na função”, mas situa-

se no horizonte de uma racionalidade comunicativa mais abrangente e 

fundante. Daí resulta a necessidade de o poder administrativo se efetivar 

no quadro das leis e ser rearticulado e redemocratizado por sua ligação 

permanente e necessária (para ser legítimo) com o poder comunicativo. 

Distúrbios nessa interconexão dos poderes podem levar a uma 

“administração legisladora autorreferente”, que se esgota em seus 

processos burocráticos, sem controle externo, tornando-se um sistema 

fechado e monológico. O direito legitimamente estatuído deve, portanto, 

                         
47 Para a teoria do discurso, “(...) quando a soberania comunicativamente diluída dos 

cidadãos se faz valer no poder dos discursos públicos que resultam de esferas públicas 

autônomas e procedem democraticamente, tomando forma em resoluções de 

corporações legislativas politicamente responsáveis, não se sufoca o pluralismo das 

convicções e interesses, o qual é liberado e reconhecido em compromissos e decisões 

da maioria. A unidade de uma razão inteiramente procedimentalizada se recolhe então 

na estrutura discursiva de comunicações públicas. Ela não legitima nem isenta de 

coerção nenhum consenso que não tenha passado pela reserva falibilista e que não tenha 

sido exercitado na base anárquica de liberdades comunicativas não-circunscritas. No 

cambaleio dessa liberdade não há mais pontos fixos além do próprio processo 

democrático – um procedimento cujo sentido já está contido no sistema dos direitos” 

(HABERMAS, 1997, v. I, p. 231-2).  
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determinar a direção da circulação do poder político, fazendo com que o 

seu exercício se conforme ao exercício da autonomia dos cidadãos.  

Mesmo inspirando-se no modelo liberal de compreensão do 

Estado de direito, Habermas critica a sua interpretação estreita do 

conceito de lei, que baseia a legitimidade da legalidade como expressão 

de sua forma gramatical48. Para ele, é mister que se faça uma formulação 

mais abstrata do princípio da legalidade da administração, pois “os 

princípios do estado de direito têm que ser colocados como 

independentes em relação a qualquer ordem jurídica histórica e em 

relação a qualquer forma concreta de institucionalização” 

(HABERMAS, 1997, v. I, p. 237). Para Habermas, os princípios do 

Estado de direito não se concretizam necessariamente em instituições 

políticas dadas. Caso os princípios estivessem ligados, pela própria 

natureza, à instituições específicas e momentos históricos determinados, 

eles perderiam sua validade moral (universalista e formal) e se 

transformariam em princípios éticos com teor fortemente valorativo.  O 

poder político expressaria, desse modo, a opinião e a vontade de uma 

determinada comunidade histórica ou de um grupo social 

economicamente influente e com força de pressão, dando ao Estado de 

direito uma configuração particular segundo as necessidades da 

distribuição do poder social em um momento histórico dado. 

O conteúdo moral deve ser conservado em todas as esferas da 

vida interna do Estado de direito, para que o Estado seja realmente “de 

direito” e “democrático”. As funções da legislação, da justiça e da 

administração podem ser, segundo Habermas (1997), diferenciadas de 

acordo com as formas de comunicação e potenciais correspondentes. 

Leis regulam a transformação do poder comunicativo em administrativo 

                         
48 O modelo liberal compreende a lei como uma norma geral, caracterizada por 

princípios semânticos gerais abstratos, e considera preenchido o princípio da legalidade 

da administração quando a execução administrativa se limita rigorosamente a uma 

concretização do conteúdo normativo geral, de modo adequado às circunstâncias. Para 

Habermas, esse modelo não considera a legitimidade da lei como resultante do processo 

democrático, mas como expressão da sua forma gramatical (cf. HABERMAS, 1997, v. 

I, p. 236).  
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à medida que surgem de acordo com o procedimento democrático, no 

qual subtraem da administração implementadora o tipo de argumentos 

normativos portadores das resoluções legislativas e das decisões 

judiciais. Esses argumentos normativos fazem parte de um universo onde 

o legislativo e a jurisprudência distribuem entre si o trabalho de 

fundamentação das normas e o da sua aplicação. 

O que define as competências de cada poder depende dos 

diferentes tipos de argumentos e das formas de comunicação 

correspondentes. Resta à administração perseguir fins coletivos segundo 

premissas estabelecidas e movimentar-se no horizonte da racionalidade 

pragmática. Os diferentes poderes mobilizam as forças ilocucionárias em 

função de um consenso que expressa a unidade da razão na 

multiplicidade das suas vozes. O poder distribui-se na constelação 

dinâmica dos diversos poderes – articuláveis entre si pelo medium dos 

diferentes tipos de argumentação – inseridos em formas de comunicação 

que visam a um entendimento, apesar das particularidades funcionais de 

cada poder. O Estado de direito deve garantir a presença do poder 

comunicativo em todos os sistemas constitutivos para o exercício da 

autonomia política dos cidadãos: o legislativo, o judiciário e o 

administrativo.  

O Estado democrático de direito habermasiano eleva o sistema 

dos direitos ao nível institucional jurídico-objetivo e preserva as 

liberdades comunicativas juridicamente institucionalizadas, assumindo a 

forma de poder comunicativo. O direito só pode ser legitimado no âmbito 

da política legislativa, por meio de negociações e formas de 

argumentação. Para Habermas, “o processo da política deliberativa 

constitui o âmago do processo democrático” (HABERMAS, 1997, v. II, 

p. 18), trazendo consequências para o conceito de uma sociedade 

centrada no Estado, seja ele protetor de uma sociedade econômica 

(perspectiva liberal) ou entendido como comunidade ética 

institucionalizada (perspectiva republicana). Habermas (1997) compara 

a perspectiva liberal com a republicana, e confronta-as com a perspectiva 

da teoria do discurso.  
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Na perspectiva liberal, o processo democrático realiza-se na 

forma de compromissos de interesses e as regras da formação do 

compromisso se fundamentam nos direitos fundamentais. Na perspectiva 

republicana, a formação democrática da vontade efetiva-se através de um 

autoentendimento ético-político, cujo conteúdo da deliberação tem o 

respaldo de um consenso entre os sujeitos privados, realizado por vias 

culturais. Essa decisão original, no momento da fundação da república, 

serve como força integradora, renovada periodicamente através da 

celebração do ato fundador: a teoria do discurso assimila elementos de 

ambos os lados, integrando-os no conceito de um procedimento ideal 

para a deliberação e tomada de decisão. Esse processo democrático 

estabelece um nexo interno entre considerações pragmáticas, 

compromissos, discursos de autoentendimento e discursos de justiça, 

fundamentando a suposição de que é possível chegar a resultados 

racionais e equitativos. Nessa linha, a razão prática passa dos direitos 

humanos universais ou da eticidade concreta de uma determinada 

comunidade para as regras do discurso e as formas de argumentação, que 

extraem o seu conteúdo normativo da base de validade do agir orientado 

pelo entendimento e, em última instância, da estrutura da comunicação 

linguística e da ordem insubstituível da socialização comunicativa (cf. 

HABERMAS, 1997, v. II, p. 19).  

O Estado deve ser, segundo a perspectiva habermasiana, uma 

realidade normativa devido a processos democráticos de tomada de 

decisão que possibilitam resultados racionais e equitativos. A descrição 

do processo democrático permite, segundo ele, a conceitualização 

normativa do Estado e da sociedade.  

Para a visão republicana, é por meio do processo de formação 

política da opinião e da vontade que as pessoas privadas se constituem 

enquanto comunidade estruturada politicamente (cf. HABERMAS, 

1997, v. II, p. 20). Os sujeitos privados se autodeterminam politicamente 

e tomam consciência de si mesmos como comunidade que se organiza e 

se efetiva por meio da sua vontade coletiva. A democracia se identifica 

com a auto-organização política da sociedade, processo que revitaliza a 

cidadania e desafia o poder burocratizado do Estado, imprimindo-lhe 
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formas de uma auto-administração descentralizada. Cidadania e política 

se implicam mutuamente, o que gera uma cidadania politicamente ativa 

e responsável.  

Para a visão liberal, a formação democrática da vontade de 

cidadãos constitui apenas um elemento no interior de uma constituição 

destinada a disciplinar o poder do Estado através de medidas normativas 

e a mover, através da concorrência entre os partidos, o governo e a 

oposição a respeitar adequadamente os interesses sociais e os valores (cf. 

HABERMAS, 1997, v. II, p. 20). O Estado é apenas o meio que equilibra 

as forças do poder e interesses particulares. A política é vista a partir do 

Estado, se orientando pela avaliação das suas realizações, bem ou 

malsucedidas. Interessa, portanto, gerar um bem comum apolítico, 

materializado no bem estar econômico e social de pessoas capazes de 

produzir. 

A teoria do discurso traz para si elementos das duas visões 

anteriores, dando ênfase ao processo político de formação da opinião e 

da vontade, valorizado pelo republicanismo (cf. HABERMAS, 1997, v. 

II, p. 21-2). A democracia é entendida por ela sob uma nova articulação 

das exigências normativas. A esfera pública autônoma e processos 

políticos de formação de opinião e da vontade, junto com as forças do 

agir comunicativo, geram um tipo de solidariedade mais ampla e capaz 

de integração social, com força normativa fraca e forte ao mesmo tempo, 

pois combina as energias ilocucionárias do agir comunicativo com as 

forças sociais oriundas da esfera pública e ancoradas no solo da 

sociedade civil. No intercâmbio dessas forças, domam-se e orientam-se 

o dinheiro e o poder administrativo para um atuar nos limites 

estabelecidos por um direito legitimado pelos processos descritos. 

Para os liberais, a formação democrática da vontade tem como 

função única a legitimação do exercício do poder político; as eleições 

autorizam e justificam o exercício do poder pelo governo, enquanto, para 

os republicanos, a formação democrática da vontade tem a função de 

constituir a sociedade como uma comunidade política e manter viva a 

recordação desse ato fundador em cada eleição. O governo, aqui, se 

vincula programaticamente à realização de determinadas políticas – ele 
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é mais uma comissão que um órgão do Estado (cf. HABERMAS, 1997, 

v. II, p. 22). 

Quanto ao conceito de soberania do povo: na interpretação 

republicana, o povo é o titular de uma soberania que permite qualquer 

tipo de delegação. O povo não pode ser representado na sua qualidade de 

soberano. O que conta é o cidadão como participante ativo do processo 

democrático. Para Habermas (1997a), o liberalismo tem uma visão mais 

realista do exercício do poder. O poder num Estado de direito emana do 

povo e é exercido em eleições e convenções. E participam desse 

exercício órgãos da legislação, do poder executivo e do judiciário.  

A teoria do discurso supera o modelo do todo e das partes e 

concebe a ideia de democracia a partir da imagem de uma sociedade 

descentrada, onde se percebem, identificam-se e tratam-se os problemas 

sociais, econômicos, políticos e culturais (cf. HABERMAS, 1997, v. II, 

p. 24).   A soberania popular se manifesta em processos democráticos e 

se efetiva através da institucionalização dos pressupostos comunicativos, 

assumindo a forma do poder comunicativo. Esse poder resulta da atuação 

das liberdades comunicativas via órgãos democraticamente instituídos. 

A política deliberativa possibilita (por permitir tanto os “procedimentos 

formais” como o “fluxo comunicacional informal” da esfera pública) o 

desabrochar das fontes do mundo da vida, abrindo espaço para uma 

cultura política alimentada pelo poder das liberdades comunicativas 

através de movimentos políticos tanto institucionalizados quanto 

informais. 

 

1.4 A importância da Esfera Pública e da Sociedade Civil para a efetivação da 

democracia e dos direitos fundamentais  

 

Segundo a concepção política habermasiana, a mediação entre o 

particular (interesses privados) e o universal (público) ocorre por meio 

da esfera pública. O entendimento ou consenso (ou seja, a 

“autoconscientização coletiva bem sucedida”) sobre aquilo que se deve 

normatizar (transformação das vontades ou interesses particulares em 

uma vontade geral, racional) dever ser estabelecido, segundo Habermas 
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(1997), por meio da esfera pública. É ela que oferece os conteúdos para 

que as diferentes vontades e interesses sociais se transformem em normas 

de ação positivadas e obrigatórias. A esfera pública representa, para ele, 

o poder comunicativo presente na sociedade que testa a legitimidade das 

leis. 

Segundo Habermas, nos momentos de crise, gerados pelo 

conflito entre o “padrão estabelecido” e as forças problematizadoras, “os 

parlamentos e tribunais, aos quais se reserva formalmente um tratamento 

construtivo e reconstrutivo das razões normativas, podem determinar 

faticamente a direção do fluxo da comunicação” (HABERMAS, 1997, 

v. II, p. 90). Nesses momentos decisivos, há um retorno às fontes 

normativas do Estado democrático de direito: o parlamento e os tribunais 

terão que reconstruir racionalmente o caminho percorrido até o momento 

do conflito e possibilitar um reinício do processo normal e legítimo da 

formação democrática da opinião e da vontade, isto é, emancipar, de 

novo, o poder comunicativo gerado de forma democrática. 

Para Habermas, a responsabilidade pelo controle do poder social 

e administrativo deve operar nos limites legais e não se afastar das suas 

fontes públicas de legitimação, ou seja, da periferia do sistema (que 

forma a esfera pública política), e de onde fluem para o centro desse 

mesmo sistema (o Estado) as questões e contestações que tentarão 
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direcionar o poder político49. A esfera pública ou a periferia do sistema 

deve ser capaz de “farejar problemas latentes de integração social (cuja 

elaboração é essencialmente política), identificá-los, tematizá-los e 

introduzi-los no sistema político, passando pelas comportas do complexo 

parlamentar (ou tribunais), fazendo com que o modo rotineiro seja 

quebrado” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 90).  

Os contextos do mundo da vida representam, segundo Habermas, 

um limite para que os parceiros jurídicos possam organizar 

autonomamente a sua vida em comum. A esfera pública se garante pela 

institucionalização jurídica via Estado de Direito e se reproduz, 

permanentemente, por meio da articulação das forças periféricas, que se 

entendem como portadores de discursos problematizadores, de normas e 

regras, de poderes, de competências e de fluxos comunicacionais 

reconhecidos, oficial e juridicamente instituídos e, muitas vezes, 

                         
49 Na tentativa de compreender a circulação do poder no interior da sociedade, 

Habermas (inspirando-se em B. Peters) desenvolve um modelo sociológico orientado 

para o fluxo oficial do poder no Estado de direito. Como escreve Habermas, para Peters, 

“os processos de comunicação e de decisão do sistema político constitucional são 

ordenados no eixo centro-periferia, estruturados através de um sistema de comportas e 

caracterizados através de dois tipos de elaboração de problemas” (HABERMAS, 1997, 

v. II, p. 86). Há um núcleo do sistema político formado pela administração, pelo 

judiciário e pela formação democrática da opinião e da vontade e estruturado em si de 

forma “poliárquica”. Cada complexo institucional apresenta uma capacidade de ação 

específica segundo a sua densidade de complexidade organizatória. Tem também uma 

periferia interna e outra externa, em relação ao núcleo, representam fontes de fluxos 

comunicacionais críticos que precisam passar pelo filtro do complexo institucional 

nuclear: a legitimidade das decisões (impostas) depende de processos de formação de 

opinião e de vontade, na periferia. O centro constitui um sistema de comportas, a ser 

atravessado por muitos processos no âmbito do sistema político-judiciário, porém ele 

só pode controlar a regulação e a dinâmica desses processos até certo ponto. 

Modificações podem surgir, tanto na periferia como no centro. A ideia da democracia 

repousa, em última instância, para Habermas, no fato de que os processos políticos de 

formação da vontade advindos da periferia devem ser decisivos para o desenvolvimento 

político. As decisões impositivas resultantes da passagem pelos canais estreitos do 

núcleo, para serem legítimas, têm que ser orientadas por fluxos comunicacionais que 

partem da periferia e atravessam as comportas dos procedimentos próprios à 

democracia e ao Estado de direito antes de passar pela porta de entrada do complexo 

parlamentar ou dos tribunais. Com isso, de acordo com a sua visão política deliberativa 

de cunho procedimental, se garantem as ligações de “controle” mútuo entre o poder 

comunicativo parlamentar e o poder administrativo e social (cf. 1997, v. II, p. 88).  
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expressos por poderes sociais que procuram privatizar e tornar 

intransparente aquilo que é e deve ser um bem público, partilhado de 

forma equitativa e caracterizado pela transparência. 

A esfera pública não deve ser entendida, como enfatiza 

Habermas, nem como uma instituição, nem como uma organização e 

nem como um sistema. Ela “pode ser descrita como uma rede adequada 

para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela 

os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se 

condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos” 

(HABERMAS, 1997, v. II, p. 92). É ela o espaço onde os indivíduos se 

reconhecem reciprocamente (de forma não jurídica), utilizando-se de sua 

linguagem natural para uma compreensão geral da prática comunicativa 

cotidiana. É essa linguagem (natural) que constitui a esfera pública, 

estando aberta a parceiros potenciais ao diálogo.  

A esfera pública, para Habermas (1997), não é apenas um 

agregado de opiniões individuais manifestadas privadamente; ela chega 

a se desligar da presença física dos indivíduos, tornando-se uma estrutura 

comunicacional geral por meio de uma esfera generalizada que facilita o 

desacoplamento de conteúdos e tomadas de posição dos contextos 

densos das interações simples. A opinião pública é, desse modo, 

estruturada, surgindo uma opinião pública qualificada, cuja legitimidade 

(no parlamento) depende do nível de discursividade e da qualidade dos 

procedimentos utilizados para influenciar no sistema político. Quaisquer 

formas de manipulação, pressão e ameaça minam a legitimidade da sua 

influência.  

A luta por influência cria a esfera pública; uma luta que se 

alimenta do entendimento, convencimento e crédito de confiança 

depositada em membros autorizados (funcionários, partidos, grupos 

conhecidos tais como Greenpeace, Anistia Internacional), membros 

esses comprometidos com as causas da esfera pública (autoridades das 

igrejas, literatos e artistas, estudiosos/cientistas). A transformação da 

influência político-publicitária em poder político passa por processos 

institucionalizados. A estrutura comunicacional da esfera pública 

possibilita – através de procedimentos – a passagem do particular ao 
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universal, do particular das opiniões dos que participam dos debates 

abertos ao universal da linguagem natural elevada ao nível do espaço 

público político. 

Habermas reconhece que a opinião pública pode ser manipulada 

por indivíduos ou grupos que participam da sua reprodução, mas que ela 

não pode ser comprada publicamente, nem obtida à força. “A esfera 

pública tem que reproduzir-se a partir de si mesma e configura-se como 

uma estrutura autônoma. Essa capacidade de se reproduzir permanece 

latente na esfera pública constituída e aparece nos momentos em que 

uma esfera pública é mobilizada” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 97). Sua 

função principal é captar e tematizar os problemas da sociedade como 

um todo. Ela vive dos impulsos provenientes da assimilação privada que 

repercutem nas biografias particulares; ela leva em conta a 

multiplicidade de biografias sociais que expressa e suscita temas e 

interesses que alimentam processos que transformam a vontade popular 

em vontade política. Sua estrutura de comunicação possui laços com os 

espaços privados do mundo da vida através do núcleo institucional da 

sociedade civil formado por associações livres, não-estatais e não-

econômicas.  

A sociedade civil, por outro lado, “compõe-se de movimentos, 

organizações e associações, os quais captam os ecos dos problemas 

sociais que ressoam nas esferas privadas (biografias particulares), 

condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política” 

(HABERMAS, 1997, v. II, p. 99). A condensação e a transmissão criam 

os laços necessários entre a esfera pública e a sociedade política, essa 

insensível, normalmente e por sua própria natureza estrutural, à captação 

e elaboração dos ecos vindos das vozes da esfera pública. “O núcleo da 

sociedade civil forma uma espécie de associação que institucionaliza os 

discursos capazes de solucionar problemas, transformando-os de 

interesse geral no quadro de esferas públicas” (Id., p. 99).  

As esferas públicas “formam o substrato organizatório do público 

de pessoas privadas que buscam interpretações públicas para suas 

experiências e interesses sociais, exercendo influência sobre a formação 

institucionalizada da opinião e da vontade” (HABERMAS, 1997, v. II, 
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p. 100). Desse modo, dá-se a mediação entre público e privado. O 

“público de pessoas privadas” é transformado em formadores de opinião 

e de vontade – atividade exercida no espaço público, porém, ancorado 

ou materializado no “núcleo da sociedade civil”. Só assim, abrem-se 

canais de comunicação para fora do espaço privado que possibilita o 

exercício de influência sobre o processo de formação da vontade política. 

Para Habermas, o “público” e o “privado” se constituem mutuamente: 

esse é o ambiente possibilitador das autonomias privada e pública. 

Pluralidade, publicidade, vida privada e legalidade são 

características agregadas à sociedade civil, segundo a perspectiva 

habermasiana. A sociedade civil é uma esfera apoiada em direitos 

fundamentais, que impedem sua dissolução nos imperativos funcionais 

dos sistemas econômico e administrativo. A esfera pública está apoiada 

em uma estrutura social, caracterizada pela liberdade de opinião e de 

reunião, pelo direito de fundar sociedade e associações, pela liberdade 

de imprensa, do rádio e da televisão50. É por isso que nela a proteção da 

privacidade deve ser reforçada, através de direitos fundamentais, que 

servem como proteção dos domínios vitais privados. Tais direitos 

constituem-se, para Habermas, em “uma zona inviolável da integridade 

pessoal e da formação do juízo e da consciência autônoma” (1997, v. II, 

p. 101). 

Esses domínios vitais privados representam uma zona de 

permanente resistência e de defesa contra qualquer forma de 

massificação, coletivização ou colonização do mundo da vida, e da 

estrutura comunicacional da esfera pública. É tanto que, em sociedades 

totalitárias, há uma promoção da destruição da racionalidade 

comunicativa, tanto nos contextos públicos de entendimento como nos 

privados. E quanto mais a liberdade comunicativa é sufocada nos 

domínios da vida privada, “tanto mais fácil se torna formar uma massa 

                         
50 Em Habermas (1997), a sociedade civil possui uma característica distinta da 

concepção hegelo-marxiana. Em Hegel (1990), ela é constituída pelo mundo do 

trabalho ou pelo “sistema das necessidades” (Hegel). Em Habermas, ela é constituída 

por movimentos, organizações e associações privadas que exercem influência sobre a 

esfera pública. 
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de atores isolados e alienados entre si, fiscalizáveis e mobilizáveis 

plebiscitariamente” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 102). O poder 

totalitário é a negação do poder comunicativo, e força a substituição da 

autonomia e da diferenciação das pessoas privadas pela massificação e 

criação de heteronomia e unificação.  

Segundo Habermas, a maneira mais eficiente e eficaz de proteção 

da esfera pública e da sociedade civil contra deformações consiste no 

esforço permanente de uma sociedade de sujeitos privados manter 

intactas as estruturas comunicacionais da esfera pública; os direitos 

fundamentais, por si mesmos, não dão conta dessa tarefa. A esfera 

pública é um exercício de cidadania ativa que se mantém se se atualiza 

por meio da força performativa dos discursos públicos. A cultura política 

deve estar aberta aos impulsos vindos de todas as formas não-

institucionalizadas de movimentos e de expressão política. As 

potencialidades de comunicação do mundo da vida (movimentos e 

iniciativas independentes) não visam apenas à manutenção de direitos já 

existentes, mas também à sua reformulação crítica e à renovadora criação 

de novos direitos. Para que tais forças se tornem forças políticas, a 

influência pública e privada tem que passar pelo filtro dos procedimentos 

institucionalizados da formação democrática da opinião e da vontade, 

transformar-se em poder comunicativo e infiltrar-se numa legislação 

legítima, antes que a opinião pública possa transformar-se numa 

convicção testada sob o ponto de vista da generalização de interesses e 

capaz de legitimar decisões políticas (cf. HABERMAS, 1997, v. II, p. 

105). 

Para Habermas, “em sociedades complexas, a esfera pública 

forma uma estrutura intermediária que faz a mediação entre o sistema 

político, de um lado, e os setores privados do mundo da vida e sistemas 

de ação especificados em termos de ação, de outro lado” (HABERMAS, 

1997, v. II, p. 107). O público dessa esfera é unido pelos meios de 

comunicação de massa que, por sua vez, influenciam as tomadas de 

posição desse mesmo público. Segundo a análise habermasiana, nessa 

esfera podemos distinguir dois tipos de atores: os atores “aproveitadores” 

(que apenas utilizam a esfera pública já constituída para a defesa dos seus 
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interesses particulares) e atores “nativos” (que tentam radicalizar a 

problemática dos direitos de comunicação, lutando por espaços e para a 

articulação dos interesses de minorias e de grupos marginalizados). 

Os mass mídia se tornaram um ator poderoso que se impõe na 

esfera pública porque dispõe, além de recursos financeiros, de 

profissionais altamente qualificados e preparados em função da direção 

do comportamento das massas, promovendo “a despolitização da 

comunicação pública” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 110). Por meio 

deles, o público das pessoas privadas pode ser reduzido a um elemento 

passivo na engrenagem dos fluxos de comunicação social. Mesmo assim, 

Habermas acredita que, com a mobilização da esfera pública, é possível 

modificar as relações de força entre a sociedade civil e o sistema político. 

Uma esfera pública politizada e ativa acaba, segundo ele, com o 

ceticismo proporcionado pela sociologia da comunicação quanto às 

possibilidades da sociedade civil exercer influência sobre o sistema 

político51. A esfera pública é, para Habermas, o principal sujeito das 

liberdades comunicativas que exerce o papel de dinamização e 

renovação permanente dos poderes estabelecidos; ela é um poder 

soberano capaz de garantir o projeto de “uma democracia radical”, 

gestora do Estado de Direito das sociedades modernas ocidentais. Por 

seu meio são colocados os temas na ordem do dia e determinada a 

orientação dos fluxos da comunicação.  

Habermas acredita que o processo deliberativo de tomada de 

decisão depende de muitos fatores que são externos ao próprio processo; 

e acha que, mesmo com toda a força que possui o sistema político e os 

seus benfeitores socioeconômicos, e mesmo com a diminuta 

complexidade organizacional e a fraca capacidade de ação e todas as 

                         
51 Para Habermas, “os meios de massa devem situar-se como mandatários de um 

público esclarecido, capaz de aprender e criticar; devem preservar sua independência 

frente a atores políticos e sociais, imitando nisso a justiça; devem aceitar 

imparcialmente as preocupações e sugestões do público, obrigando o processo político 

a se legitimar à luz desses temas” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 112). Desse modo, os 

atores políticos e sociais poderão utilizar-se da esfera pública, fornecendo contribuições 

convincentes para o tratamento dos problemas percebidos pelo público ou inseridos na 

agenda pública por consentimento dele.  
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desvantagens estruturais que possuem os atores da sociedade civil, eles 

são capazes de modificar a situação política e inverter a direção do fluxo 

convencional da comunicação, na esfera pública e no sistema político, 

transformando o modo de solucionar problemas de todo o sistema 

político (cf. HABERMAS, 1997, v. II, p. 105). 

Segundo ele, os atores transformadores de origem periférica têm 

apenas que tomar consciência da crise. Essa tomada de consciência faz 

vibrar as estruturas comunicativas imobilizadas e mobiliza os integrantes 

da esfera pública. É a inserção da periferia nos domínios do mundo da 

vida, por meio da estrutura comunicativa ainda não funcionalizada, que 

a torna capaz de captar, identificar e traduzir em exigências os problemas 

existentes que afetam, sobretudo, os grupos marginalizados e as 

minorias. Para Habermas, “não é o aparelho do Estado, nem as grandes 

organizações ou sistemas funcionais que tomam a iniciativa de levantar 

problemas. Quem os lança são intelectuais, pessoas envolvidas, 

profissionais radicais, ‘advogados’ autoproclamados, etc.” 

(HABERMAS, 1997, v. II, p. 115). A mobilização da comunicação 

informal na esfera pública tanto impede a concentração das massas, 

quanto repotencializa comunicativamente o público das pessoas 

privadas, para que retome o seu papel legítimo de sujeito portador da 

comunicação original que brota dos domínios do mundo da vida. 

Esgotadas todas as possibilidades de protesto e de pressão e tendo 

alcançado o topo da escada de luta, sem ter tido sucesso na sensibilização 

do sistema político e das organizações sociais funcionais, restam como 

“último meio para conferir uma audiência maior e uma influência 

político-jornalística aos argumentos da oposição atos de desobediência 

civil, que necessitam de um alto grau de explicação” (HABERMAS, 

1997, v. II, 117). Uma vez que se trata de uma medida extrema (um grito 

de revolta) exige-se, a fim de conservar o Estado de Direito, uma ação 

consciente da necessidade de superação da crise. Para Habermas, “tais 

atos de transgressão simbólica não-violenta das regras se interpretam 

como expressão do protesto contra decisões impositivas que são 

ilegítimas no entender dos atores, apesar de terem surgido legalmente à 

luz de princípios constitucionais vigentes” (Idem).  
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A desobediência civil tem como principais finalidades a 

retomada de deliberações políticas formalmente concluídas e o apelo 

para o sentido de justiça da maioria da sociedade. Os que protestam 

tornam-se críticos tanto das práticas sociais e políticas dos responsáveis 

e mandatários, quanto da consciência adormecida dos cidadãos privados. 

Trata-se, portanto, de mobilizar a opinião pública para que, a partir dela, 

o conteúdo normativo do Estado Democrático de Direito seja revisado e 

atualizado. Nesse sentido, pode-se entendê-la como um retorno às fontes 

do próprio Estado de Direito, uma retomada reflexiva da soberania 

popular a partir de suas origens. Por outro lado, revela uma revolta contra 

as forças sistêmicas que despolitizam e despersonalizam.  

A desobediência civil justifica-se, segundo Habermas, numa 

interpretação dinâmica da constituição. Assim, o Estado Democrático de 

Direito não se apresenta como uma configuração pronta, mas como um 

empreendimento arriscado, falível e que precisa rever e reatualizar o seu 

sistema de diretos em circunstâncias precárias: “o que vale a interpretá-

los melhor e a institucionalizá-los de modo mais apropriado e a esgotar 

de modo mais radical o seu conteúdo” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 

118). Por ser um empreendimento arriscado, delicado, falível e carente 

de revisão, os cidadãos devem assumir uma postura crítica desconfiada 

e devem estar dispostos a assumir riscos pessoais na defesa dos seus 

direitos fundamentais como pessoas privadas e cidadãos. 
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CAPÍTULO 2 
 

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO HABERMASIANO COMO 

FUNDAMENTO DE UMA NOVA ORDEM MUNDIAL 

 

 

Habermas acredita na possibilidade do sistema político 

democrático e do direito ocidental moderno serem trasladados para uma 

constelação pós-nacional. É a partir desta constatação que ele (1996) irá 

criticar o que ele denomina de “deficiências” de uma concepção de 

soberania que se fundamenta em noções étnicas (a autocompreensão 

nacional dos cidadãos centrada na cultura e na língua defendida pelo 

etnonacionalismo ou pelo posicionamento multiculturalista), e os 

problemas que tal autocompreensão acarretam para o processo da 

internacionalização do direito público. E, embora critique a posição 

etnonacionalista, a posição de Habermas a esse respeito é de tentar 

mediar o liberalismo clássico com a posição multiculturalista.  

Habermas procura integrar o Estado de Direito na ordem política 

internacional. É apenas desse modo que se pode salvar a democracia. O 

modelo de sociedade, indicado por ele, poderia ser construída apenas 

sobre “princípios constitucionais”, sem depender necessariamente de 

uma origem étnica, linguística e cultural comum a todos os cidadãos. 

Uma cultura política liberal formaria assim o denominador comum de 

um “patriotismo constitucional”, que integraria as diferentes formas de 
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vida de uma sociedade multicultural52. O desafio seria somente o de fazer 

com que os processos democráticos, e os direitos dos cidadãos, 

funcionassem para além das fronteiras nacionais.  

A crítica de Habermas à posição etnonacionalista53 parte da sua 

análise sobre a origem do Estado nacional moderno. Essa posição, 

baseada na noção de “nação cultural”, será superada definitivamente, 

segundo Habermas (1996), pela ideia liberal de uma nação de cidadãos, 

onde todos são “iguais” diante da lei ou do direito. De acordo com a 

análise de Habermas, as nações europeias que constituíram a vanguarda 

na formação do Estado nacional seguiram caminhos muito diversos. As 

chamadas “nações tardias” (Alemanha e Itália) assumiram um 

desenvolvimento diferente da França, Inglaterra e/ou, do outro lado do 

Atlântico, dos EUA. Nas denominadas “nações tardias”, a formação do 

Estado seguiu os vestígios de uma consciência nacional precipitada e 

disseminada com recursos da propaganda. Em contraste com a França e 

a Inglaterra (que surgiram no interior de Estados territoriais já existentes, 

e onde foram necessários juristas, diplomatas e militares que pertenciam 

ao Estado-Maior em torno do rei para criar essa “entidade estatal” 

racional), na Alemanha e Itália havia escritores, historiadores, eruditos e 

intelectuais que, com os recursos da propaganda de uma unidade 

imaginária de uma “nação cultural”, ocuparam-se em preparar a 

                         
52 O conceito de “patriotismo constitucional” será de extrema importância para 

Habermas. No que concerne à questão da diferenciação multicultural da sociedade: para 

ele, será mister que a cultura política de um país cristalize-se em torno da constituição 

em vigor de modo a proporcionar a coexistência com os mesmos direitos, no interior 

de uma mesma coletividade, formas diversas de vida cultural, étnica e religiosa, não 

apenas lado a lado, mas também umas com as outras. No lugar de um nacionalismo 

original ele irá sugerir um “patriotismo constitucional” (Verfassungspatriotismus), 

onde a constituição deva revelar-se como moldura institucional eficiente para uma 

dialética entre a igualdade jurídica e factual, que ao mesmo tempo fortaleça a autonomia 

privada dos cidadãos, bem como sua autonomia cidadã no âmbito do Estado (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 143). 
53 A interpretação etnonacionalista vincula a ideia de nacionalismo à nação cultural ou 

à etnia, vinculação esta considerada muito mais profunda e poderosa que os vínculos 

que os unem à estrutura formal e legalista do Estado a que pertencem (cf. CONNOR, 

1994, p. 86). 
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unificação estatal imposta por via diplomático-militar (cf. HABERMAS, 

1996, p. 128-130). 

Para Habermas, o êxito histórico desse modelo de integração 

social que foi o Estado nacional se deve aos méritos do aparato estatal 

moderno como tal. O Estado territorial como monopólio de poder e 

administração diferenciada, autônoma e financiada por impostos foi uma 

forma organização mais eficiente no sentido de cumprir melhor os 

imperativos funcionais da modernização social, cultural e econômica do 

que as formações políticas de origem mais remota. Com ele, o poder 

executivo, apartado do rei e burocraticamente configurado, pôde 

constituir-se de uma organização de postos especializados segundo áreas 

do conhecimento, ocupados por funcionários públicos juridicamente 

treinados e apoiar-se sobre o poder aquartelado do exército, polícia e 

poder carcerário existente. Essa forma de organização que foi o Estado 

moderno precisou impor a “paz nacional” para que o poder fosse 

monopolizado de forma legítima. O Estado só é considerado soberano 

quando pode manter a calma e a ordem interna, ou seja, quando ele tem 

o poder ou a capacidade de impor a ordem jurídica estatal (soberania 

interna) e quando pode defender efetivamente as suas fronteiras externas, 

ou seja, quando possui a capacidade de auto-afirmação em meio à 

concorrência anárquica pelo poder entre os Estados (soberania externa). 

Seu status de sujeito no direito internacional baseia-se no 

reconhecimento internacional como membro igual e independente no 

sistema de Estados; mas, para isso ele precisa possuir uma posição de 

poder suficientemente forte (cf. HABERMAS, 1996, p. 131-2). 

Para Habermas, a separação entre Estado e “sociedade civil” 

também foi fundamental para o processo de modernização, porque, desse 

modo, o Estado moderno irá se restringir a tarefas administrativas, 

abandonando assim as tarefas produtivas – que antes eram cumpridas no 

âmbito do domínio político – a uma economia de mercado. O Estado 

passa a ocupar-se apenas das “condições gerais da produção” (do 

arcabouço jurídico e da infraestrutura necessários ao trânsito capitalista 

de mercadorias e à organização do trabalho social). Sua demanda será 

suprida pela arrecadação de impostos da sociedade civil. Com isso, passa 



Francisco Pereira de Sousa | 79 

a depender da capacidade produtiva da economia orientada pelos 

mercados, que mesmo sendo instituídos e supervisionados politicamente, 

seguem uma lógica própria que escapa ao controle estatal. Essa 

diferenciação entre Estado e economia irá se refletir na diferenciação 

entre direito público e privado, resultando em ganho para a autonomia 

privada. Ou seja, a partir do momento em que o Estado moderno passa a 

se servir do direito positivo como forma de organização de sua 

dominação política, ele se vincula a um instrumento que – com os 

conceitos de lei, do direito subjetivo e da pessoa jurídica – confere 

validação a um princípio novo, explicitado por Hobbes: tal princípio 

afirma que é permitido aos cidadãos, em uma ordem do direito positivo, 

tudo aquilo que não é proibido. Pelo fato de o poder estatal já estar 

domesticado em sua condição de Estado de direito, e de a coroa já estar 

sob a lei, o Estado não pode se servir do instrumento do direito sem 

organizar os trâmites na esfera da sociedade civil de modo que as pessoas 

em particular possam chegar ao gozo de liberdades subjetivas. Com a 

separação entre os direitos privado e público, o cidadão individual no 

papel do súdito ganha uma área crucial de autonomia privada (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 132-3). 

Segundo Habermas, hoje vivemos em sociedades nacionais desse 

tipo. E, embora, antes existissem Estados, é só a partir do final do século 

XVIII que Estado e Nação se fundem para se tornar o que será o Estado 

Nacional54. As nações transformaram-se, no entanto, em um eficiente 

mecanismo de defesa contra tudo o que era estrangeiro, mecanismo de 

desapreço de outras nações e de exclusão de minorias nacionais, étnicas 

e religiosas (em especial dos judeus, onde ocorre a vinculação entre 

nacionalismo a antisemitismo). Mesmo assim, a invenção do Estado-

nação desempenhou também um papel importante na transformação do 

Estado moderno da fase inicial em uma república democrática. Desse 

modo, a autocompreensão nacional constituiu o contexto cultural em que 

                         
54 “Estado” e “nação’ ainda que andem juntos algumas vezes, não são conceitos 

correspectivos: são, na verdade, potencialmente conflitivos (cf. OLSSON, 2007, p. 

296s). 
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os súditos puderam tornar-se cidadãos politicamente ativos. Para 

Habermas, a ideia e o sentimento de pertença a uma nação pôde criar 

entre pessoas, até então estranhas entre si, uma coesão solidária. O 

Estado nacional tem, portanto, o mérito de ter resolvido dois problemas: 

com base em um novo modo de legitimação, ele tornou possível uma 

nova forma de integração social mais abstrata (cf. HABERMAS, 1996, 

p. 135). 

Esse novo modelo de integração social – o Estado-Nação ou 

Estado nacional – só se desenvolve à medida que ocorre a cisão entre as 

confissões, e o pluralismo de visões de mundo pouco a pouco priva a 

autoridade política de sua base religiosa, a “graça divina”. Desse modo, 

o Estado secularizado passa a legitimar-se a partir de outras fontes. Por 

outro lado, com a urbanização e modernização econômica (expansão e 

aceleração da circulação de produtos, pessoas e informações, quando a 

população é arrancada dos liames sociais organizados em estamentos do 

início da Era Moderna), a população é posta em movimento e 

individualizada. A esses desafios o Estado nacional responde com a 

mobilização política de seus cidadãos (cf. HABERMAS, 1996, p. 135). 

Segundo Habermas, se antes o indivíduo era visto como súdito (submisso 

ao poder estatal), com a transição ao Estado democrático de direito ele 

passa a ser visto como membro integrante, cidadão partícipe do exercício 

da autoridade política. Com a mudança da soberania do príncipe para a 

soberania popular os direitos dos súditos transformam-se em direitos dos 

cidadãos, ou seja, em direitos liberais e políticos de cidadania. Tais 

direitos passam a garantir não só a autonomia política, mas também a 

autonomia privada. A ideia de Nação irá, portanto, preencher a lacuna 

necessária para a mobilização política, servindo de força capaz de 
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integrar as consciências morais através do apelo aos corações e ânimos55. 

Nesse processo de surgimento do Estado nacional, os direitos de 

cidadania irão se associar ao significado de pertença a um povo 

culturalmente definido. É assim que encontra forças para essa forma de 

integração social abstrata que se dá pela via democrática de 

estabelecimento da cidadania56.  

Mas, para Habermas, se na época de Hegel o Estado nacional 

serviu como uma resposta convincente ao desafio histórico de encontrar 

um equivalente funcional às formas de integração social, tidas como em 

processo de dissolução57; hoje, com a globalização e o multiculturalismo, 

                         
55 É a ideia de Nação, criada artificialmente a partir da fusão de antigas lealdades em 

uma nova consciência nacional segundo necessidades burocráticas, que irá tornar 

consciente aos habitantes de um mesmo território a nova forma de pertença a um todo, 

política e juridicamente mediada. A consciência “nacional”, que se cristaliza em torno 

da percepção de uma ascendência, língua e história em comum, faz com que indivíduos 

estranhos se entendam como membros solidários de uma mesma entidade política. É a 

nação ou o espírito do povo (entendida como a primeira forma moderna de identidade 

coletiva) quem provê a forma estatal juridicamente constituída de um substrato cultural 

(cf. HABERMAS, 1996, p. 136-7).  
56 Os EUA são um exemplo oposto, pois lá a forma republicana se manteve mesmo sem 

ter por base uma população culturalmente homogeneizada: lá, em lugar de um 

nacionalismo, apresenta-se uma religião civil enraizada na cultura da maioria.  
57 Essa forma de integração social, que foi o Estado nacional, surgiu com a paz de 

Westfália (1648), que concluiu a guerra dos Trinta Anos e firmou o novo sistema de 

Estados europeus. Esse sistema se estabilizou na Europa ao longo dos séculos XVIII e 

XIX, e se tornou universal na primeira parte do século XX devido à expansão da 

comunidade internacional. Ele se consolida como o primeiro ordenamento 

internacional moderno baseado no pluralismo dos Estados nacionais, territoriais e 

soberanos, que haviam surgido das ruínas do universalismo político do Império e do 

Papado. Nesse sistema, a soberania interna do Estado se expressa como poder exclusivo 

de mando por parte dos órgãos estatais em relação aos seus cidadãos, e a soberania 

externa, como independência absoluta internacional de tais órgãos. Sendo assim, o 

Estado não reconhece mais nenhuma autoridade política ou jurídica a entidades 

exteriores a seu próprio âmbito territorial e normativo. Após a Segunda Guerra Mundial 

esse sistema sofre uma revisão parcial com a Carta das Nações Unidas que, apesar de 

proclamar solenemente a igualdade soberana dos Estados, cria o Conselho de 

Segurança – um órgão que dispões de poderes supranacionais muito amplos onde 

exercem sua soberania as cinco potências vencedoras da II Guerra. O modelo de 

Westfália também só reconhece como subjetividade jurídica no direito internacional 

apenas os Estados. A fonte exclusiva do direito internacional é a autoridade soberana 

dos Estados. Desse modo, não se prevê nenhuma jurisdição obrigatória que tenha a 
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encontramos um desafio semelhante: muitos problemas – advindos do 

trânsito e da comunicação, da produção econômica e de seu 

financiamento, da transferência de tecnologia e poderio bélico, em 

especial dos riscos militares e ecológicos – não mais podem ser 

resolvidos apenas no âmbito de atuação da soberania do Estado nacional. 

Com o “esvaziamento da soberania de Estados nacionais”, será 

necessária uma reestruturação e ampliação das capacidades de ação 

política em um plano supranacional que ainda está em fase incipiente. 

No entender habermasiano, estão se constituindo hoje – na Europa, na 

América do Norte e na Ásia – formas de organização supraestatal para 

regimes continentais, que poderiam ceder a infraestrutura necessária às 

Nações Unidas, ainda hoje muito ineficientes; esse passo abstrativo ainda 

incompleto, rumo às sociedades pósnacionais, dá continuidade ao 

processo de integração iniciado com Estado nacional moderno (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 130). Atualmente, o Estado nacional se vê 

desafiado tanto pelo multiculturalismo como pela pressão 

problematizadora da globalização: a diferenciação multicultural da 

sociedade e os processos de globalização irão corroer a soberania interna 

e externa dos Estados nacionais hoje vigentes.  

 

2.1 A controvérsia a respeito da superação do Estado Nacional 

 

A discussão sobre a superação do Estado nacional, é ambígua: 

para a visão pós-moderna (cf. HABERMAS, 1996), o fim do Estado 

nacional leva-nos também à separação do projeto de autonomia para o 

Estado de cidadãos que estourou seu crédito sem esperanças de 

recuperação. Mas, para Habermas (1996), ainda há chance para o projeto 

de uma sociedade apta a aprender e ser capaz de agir sobre si mesma por 

                         
faculdade de constatar violação do direito, nem nenhuma autoridade de polícia 

internacional. O direito internacional daí resultante tampouco se ocupa das estruturas 

políticas internas de cada Estado, nem tem competências para julgar os 

comportamentos que as autoridades políticas estatais têm com respeito a seus cidadãos. 

Reconhece-se assim que nenhum Estado nem organização internacional pode interferir 

nos assuntos internos ou na domestic jurisdiction de um Estado soberano. 
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meio da vontade e da consciência política, mesmo que para além de um 

mundo constituído por Estados nacionais. E como Habermas acredita 

que a ideia cosmopolita é a continuação ou desenvolvimento coerente da 

ideia de Estado de direito, a controvérsia se desenvolve em torno da 

autocompreensão normativa do Estado democrático de direito: será que 

ele perdeu por completo sua função? 

Para a visão sistêmica, o Estado nacional e a sociabilidade 

política chegaram ao fim: neste mundo pós-político, existe uma 

sociedade global descentrada, que se decompõe em uma quantidade 

desordenada de sistemas funcionais que se reproduzem e se orientam a 

si mesmos, sem uma língua partilhada em comum, onde os diferentes 

subsistemas comportam-se uns diante dos outros segundo imperativos de 

autoconservação. Tais sistemas de autoafirmação operam nesse contexto 

de desordem sem quaisquer normas, já que se desligam da associação 

política estatal. Para Habermas, é mister que surjam agentes capazes para 

atuar com força suficiente no plano internacional para atingir consensos 

em torno dos arranjos, procedimentos e condições políticas 

circunstanciais prementes. De acordo com ele, o Estado nacional não foi 

extinto, mas sim “suprassumido”. Ele deve ser integrado em uma ordem 

supranacional capaz de dar às Nações Unidas e às suas organizações 

regionais condições que iniciem uma nova ordem mundial e nova ordem 

econômica global.  Resta, porém, saber se a democracia conseguirá 

sobreviver a este contexto (cf. HABERMAS, 1996, p. 153).  

Tendo como ponto de referência as formações dissolutivas de 

Estados ocorridas após a desagregação do império soviético e a fundação 

de novos Estados nacionais, Habermas mostra que as terminologias 

utilizadas desde então estão muito longe de serem inocentes, por que 

sugerem determinado modo de ver a realidade muito suspeito. A 

interpretação etnonacionalista, por exemplo, passa – segundo ele – por 

cima da diferença fixada na terminologia tradicional entre “ethnos” e 

“demos”. Para Habermas, o conceito etnológico de nação entra em 

concorrência com o conceito empregado historicamente, porque apaga 

as referências específicas à ordem do Estado democrático de direito, à 

historiografia política e à dinâmica da comunicação de massas, às quais 
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a consciência nacional surgida na Europa do século XIX deve seu caráter 

reflexivo e peculiarmente artificial. De acordo com Habermas, a 

identidade nacional moderna caracterizou-se justamente pela superação 

de vinculações regionais, particularistas: na Europa do século XIX, a 

nação funda um novo relacionamento solidário entre pessoas estranhas, 

transformando de modo universalista as lealdades tradicionais para com 

a aldeia e a família, a região e a dinastia. Este foi um processo difícil e 

longo, que chegou a beirar o início do século XX. Essa superação 

universalista dos particularismos étnicos foi, para Habermas, uma forma 

mais abstrata e perfeita de integração que chegou ao ponto de manifestar-

se na disposição solidária e risco pessoal para a luta e para o sacrifício 

contra os denominados inimigos da pátria (cf. HABERMAS, 1996, p. 

156). 

Habermas mostra, no entanto, que esta simbiose entre 

nacionalismo e republicanismo se apresenta como uma constelação 

passageira. Apesar da consciência nacional propagada por intelectuais e 

sábios ter se expandido a partir da burguesia urbana culta e se cristalizado 

em redor da ficção de uma ascendência comum, da construção de uma 

história compartilhada e de uma língua escrita, e ter transformado súditos 

em cidadãos politicamente conscientes, que se identificam com a 

constituição republicana, o nacionalismo não é, no entanto, uma 

condição prévia necessária para um processo democrático. É só com a 

progressiva inclusão da população no status de cidadãos que se abre para 

o Estado uma fonte secular de legitimação, e se produz o novo patamar 

para uma integração social abstrata, juridicamente mediada (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 156-7). 

Embora a interpretação “etnonacionalista” (cf. CONNOR, 1994), 

de cunho substancialista e a procedimentalista habermasiana (cf. 

HABERMAS, 1997) partam ambas da mesma ideia de que o Estado 

nacional reagiu ao problema da desintegração de uma população que foi 

arrancada dos liames sociais estamentais da sociedade dos primórdios da 

Idade Moderna, elas localizam a solução do problema em níveis 

diferentes: uma no nível da cultura (a etnonacionalista), a outra (a 
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habermasiana) localiza a solução no nível das instituições e dos 

procedimentos democráticos.  

Habermas irá opor-se a Carl Schmitt porque, segundo ele, 

Schmitt teve um efeito relevante para a visão etnonacionalista, por 

naturalizar e homogeneizar o espírito popular, colocando-se em 

contradição com o republicanismo inspirado no direito racional. 

Habermas irá criticar a semelhança de significado feita por Schmitt entre 

os conceitos de “povo” e “nação”. E diferentemente de Schmitt ele irá 

afirmar que soberania popular e direitos humanos, democracia e Estado 

de direito estão conceptualmente interligados; já que a decisão por uma 

forma de legislação democrática e juridicamente positivada só pode ser 

executada através da exigência de reconhecimento recíproco dos direitos 

de cidadania, onde todos decidam o mesmo para todos. Isso exige um 

processo de legiferação que garanta legitimidade e que estabeleça a 

longo prazo a configuração do sistema das leis (soberania popular 

procedimentalizada). Com a institucionalização jurídica desse processo 

de autolegislação democrática surgem os direitos fundamentais. Perde 

sentido, desse modo, a reivindicação de uma retomada ou um retorno da 

formação da vontade política a um a priori substantivo de um consenso 

passado obtido entre membros de um povo homogeneizado num 

momento prépolítico. Para Habermas, não é necessário um consenso 

básico prévio, garantido pela homogeneidade cultural, porque o processo 

democrático de formação da opinião e da vontade é capaz de 

proporcionar um acordo normativo racional mesmo entre estranhos. Ao 

garantir uniformemente o valor de uso das liberdades subjetivas, o 

processo democrático cuida para que a rede cidadã não se rompa 

preenchendo assim as lacunas da integração social (cf. HABERMAS, 

1996, p. 163-4).                 

O questionamento crítico feito por Schmitt quanto à força de 

integração social do Estado de direito centrado no processo democrático 

(cf. SCHMITT, 1996) está embasado na crítica hegeliana ao “Estado da 

necessidade e da razão”, característico do direito natural moderno, e que 

hoje é retomada pelos comunitaristas contra os liberais. Segundo 

Habermas (1996), essa crítica tem como alvo a concepção atomística do 
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indivíduo como um “eu desvinculado” e o conceito instrumentalista da 

formação da vontade política como uma agregação de interesses sociais. 

Segundo ela, os indivíduos que fazem parte do contrato social são 

apresentados como egoístas isolados, racionalmente esclarecidos, que 

não compartilham orientações culturais de valor e não agem orientados 

para o acordo mútuo. Desse modo, a formação da vontade política ocorre 

exclusivamente pelo modo de negociações a respeito de um modus 

vivendi, sem que seja possível um entendimento a partir de pontos de 

vista éticos ou morais.  

Para Habermas, é difícil de imaginar como pessoas dessa espécie 

poderiam chegar, dessa forma, a uma ordem jurídica intersubjetivamente 

reconhecida, onde se esperaria que se forjasse uma Nação que 

estabelecesse uma solidariedade cidadã entre estranhos. Mas é diante 

desse pano de fundo hobbesiano que Schmitt recomenda como origem e 

fiador de vínculos normativos a origem étnica ou cultural comum de um 

povo mais ou menos homogêneo, diante do qual o individualismo 

possessivo é cego. Para Habermas, essa crítica do direito natural não 

acerta o alvo de uma concepção intersubjetivista da soberania popular 

procedimentalizada, com a qual o republicanismo tem maior afinidade. 

Para ele, sua leitura do republicanismo é mais apropriada que as visões 

etnonacionalista e comunitarista. Segundo ele, uma melhor compreensão 

de Kant e de Rousseau irá demonstrar que a autodeterminação 

democrática não possui o sentido coletivista, e ao mesmo tempo 

excludente, da afirmação da independência nacional e da concretização 

da singularidade nacional, e sim o sentido de inserção de uma 

autolegislação que inclui uniformemente todos os cidadãos. Mas, 

enquanto para a visão procedimentalista o conceito de liberdade refere-

se à autonomia privada e pública, uniformemente garantidas 

internamente a uma associação de júrisconsortes livres e iguais, para a 

visão substancialista ou etnonacionalista ele se refere essencialmente à 

independência externa na existência de um povo (cf. HABERMAS, 

1996, p. 164-7). 

Para Habermas, a hipótese de um povo homogêneo contradiz o 

princípio da voluntariedade e conduz a consequências normativas 
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indesejáveis, porque a pressuposição de uma identidade coletiva 

indisponível acaba forçando à políticas repressivas, seja de assimilação 

coercitiva de elementos estranhos, seja de preservação da pureza do 

povo, mediante apartheid ou limpeza étnica. O próprio Schmitt afirma 

que um Estado democrático perderia sua própria substância devido ao 

reconhecimento da igualdade geral entre os seres humanos no âmbito da 

vida pública e do direito geral. Para Habermas, não se deve excluir que 

comunidades étnicas possam conferir-se uma constituição democrática e 

possam se estabelecer como Estados soberanos – na medida em que essa 

independência se legitime a partir do direito individual de cada cidadão 

a viver em liberdade, de acordo com as leis58 –, embora normalmente os 

Estados nacionais não se desenvolvam de modo pacífico, a partir de 

etnias individuais, que vivem de forma isolada: além de se expandir para 

regiões, tribos, subculturas e comunidades linguísticas e religiosas 

vizinhas, eles surgem geralmente à custa de povos assimilados, 

oprimidos ou marginalizados. No entanto, a formação de Estados 

nacionais sob o signo do etnonacionalismo quase sempre foi 

acompanhada de sangrentos rituais de limpeza, submissão de minorias e 

repressão. Na Europa dos fins do século XIX e XX, ela levou até ao 

genocídio. Normalmente, os perseguidos se tornaram perseguidores após 

a sua emancipação (cf. HABERMAS, 1996, p. 170). 

                         
58 Habermas, ao se referir sobre o desejo de secessão expresso pela minoria francófona 

canadense, e defendido por Charles Taylor e Kymlicka, afirma que uma reivindicação 

de secessão só se justificaria se o poder central do Estado negasse os direitos a esta 

parte da população, concentrada no território do Quebec; nessas circunstâncias, a 

reivindicação da inclusão poderia ser imposta pela via da independência nacional. Uma 

resistência legítima contra a injustiça, segundo Habermas, surge apenas da infração de 

direitos fundamentais individuais: a reivindicação da autodeterminação só pode ter 

como conteúdo imediato a concretização de direitos de cidadania iguais para todos. 

Desse modo, o apelo para autodeterminação – no sentido republicano – não justifica 

uma secessão sem atentar para a legitimidade do status quo. Enquanto todos os 

habitantes gozarem dos mesmos direitos e ninguém for discriminado, não há motivo 

normativamente convincente para a separação da comunidade existente. Porque, sob 

tais circunstâncias, não se pode falar em repressão nem em domínio estrangeiro que 

dariam direito de secessão a uma minoria. Habermas se posiciona explicitamente, desse 

modo, contra a emancipação do Quebec francófono frente ao Canadá anglófono. 
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Conforme Habermas (1996), as visões substancialista e/ou 

etnonacionalista e a visão procedimentalista da democracia divergem 

quanto ao conceito de soberania. Segundo ele, o Estado moderno apoia-

se desde suas origens no poder aquartelado do exército, da polícia e da 

execução penal, monopolizando, desse modo, os meios do uso legítimo 

da violência. Nesse contexto, entende-se por soberania interna a 

imposição eficiente da ordem jurídica do Estado, e por soberania externa 

a capacidade de se afirmar na concorrência com as grandes potências. A 

partir desse ponto de vista, a democratização, surgida passo a passo com 

a formação dos Estados nacionais, apresenta-se como a passagem do 

poder soberano dos príncipes para o povo. Com a autodeterminação 

democrática dos cidadãos muda-se a espécie e o exercício da soberania. 

O Estado democrático de direito revoluciona o fundamento da 

legitimação do poder. Mas, se por autodeterminação democrática se 

entende somente a autoafirmação e a autorrealização coletivas de 

membros homogêneos ou participantes de uma mesma comunidade, será 

ao aspecto da soberania exterior que se dará maior ênfase. É desse modo 

que uma nação garante a sua peculiaridade e poder diante das demais 

nações ou Estados59.  

O conceito de soberania do direito público internacional clássico 

proíbe a intromissão nos assuntos internos de um Estado reconhecido 

internacionalmente (proibição essa reforçada na Carta das Nações 

Unidas). A proteção internacional dos direitos humanos minou nas 

últimas décadas tal princípio (de não-intromissão). Schmitt se insurgiu 

contra essa evolução. Para Habermas, a rejeição schmittiana das 

intervenções baseadas nos direitos humanos se explica devido à sua visão 

belicista das relações internacionais e da política como um todo. Para 

Schmitt, como mostra Habermas, a discriminação contra a guerra de 

agressão é inconciliável com o status e o campo de ação aberto às nações, 

que só poderiam afirmar sua existência e suas características peculiares 

                         
59 Segundo Habermas, embora o Estado necessite, para obter legitimidade interna, 

combinar-se com a soberania; o critério de legitimidade da ordem externa é, para o 

exercício do poder em seu interior, apenas o da manutenção da paz e da ordem (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 176). 



Francisco Pereira de Sousa | 89 

no exercício do papel antagônico de sujeitos soberanos do direito 

internacional público (cf. HABERMAS, 1996, p. 176-7). 

Segundo Habermas (1996), embora não siga C. Schmitt, o 

comunitarista Michael Walzer defende uma posição parecida60. No seu 

tratado sobre a “guerra justa” (cf. WALZER, 2000), Walzer irá defender 

o princípio da autodeterminação nacional, cabível a toda comunidade 

com identidade coletiva própria, quando a comunidade, consciente de 

sua herança cultural, tem a vontade e a força para se tornar um Estado e 

afirmar sua independência política. Segundo Walzer, um povo goza do 

direito à autodeterminação nacional quando assume esse direito com 

sucesso. E, embora Walzer não compreenda a comunidade politicamente 

capaz como uma comunidade de descendentes étnicos, e sim como uma 

comunidade de herdeiros culturais, a nação – fruto de uma história 

                         
60 Walzer (2000) é um defensor da “realidade moral da guerra”, admitindo que a guerra 

em determinadas circunstâncias pode ser considerada justa e mesmo moralmente 

necessária. Quando um Estado se vê confrontado com emergências supremas, com o 

risco extremo de morte da comunidade política e da subjugação de seus membros, 

admite que este tem legitimidade para atacar e subverter as regras da guerra em nome 

da sobrevivência comunitária. A sua teoria postula que a resistência armada em defesa 

dos valores essenciais dos indivíduos e das comunidades é não só um direito como uma 

obrigação moral. Sua teoria da guerra justa traz em si o dualismo entre universalismo e 

particularismo e a tensão entre liberalismo e comunitarismo que faz parte da sua 

filosofia moral e política. Por um lado, Walzer defende que a defesa dos direitos 

individuais é atribuição específica das comunidades e dos Estados particulares, já que 

é sob a proteção das esferas da soberania e da qualidade de membro que os indivíduos 

e as sociedades podem construir e viver segundo as concepções de bem e de vida boa 

que compartilham: a obrigação primeira do Estado consiste na defesa da vida e da 

liberdade dos seus cidadãos e das concepções de bem e vida boa partilhadas por uma 

comunidade, o que torna legítima uma guerra de autodefesa. Por outro lado, ele 

reconhece que o caráter universal destes direitos, associados à defesa do pluralismo 

cultural, impõe limites morais à decisão de enveredar pelo caminho da guerra. 
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cultural – é vista por ele como uma realidade pré-política, que tem o 

direito de preservar a sua identidade na forma de um Estado soberano61. 

Habermas além de criticar a não aceitabilidade de Walzer em 

relação ao princípio de não-intervenção a partir da ideia de defesa dos 

direitos humanos, também afirma que na interpretação comunitarista da 

soberania popular fica em segundo plano a questão da legitimidade da 

ordem interna. Segundo Habermas, para Walzer uma intervenção 

humanitária contra a violação dos direitos humanos por parte de um 

regime ditatorial só é justificável se os próprios cidadãos atingidos se 

insurgirem contra a repressão política e comprovarem que o governo vai 

contra as verdadeiras aspirações do povo e ameaça a integridade da 

comunidade. Para Habermas, ao afirmar isto Walzer está querendo dizer 

que a legitimidade de determinada ordem é medida especificamente pela 

harmonia existente entre as lideranças políticas e a forma cultural de vida 

que é constitutiva da identidade de um povo (cf. HABERMAS, 1996, p. 

178). 

Para Habermas, não se pode reduzir o aspecto da soberania 

interna à efetiva manutenção da calma e da ordem, e nem basta a partilha 

de uma herança cultural comum para que a ordem política interna seja 

considerada legítima, como faz Walzer: é mister a realização dos direitos 

de cidadania. Sendo assim, Habermas coloca-se contrário ao princípio da 

não-intromissão e é favorável a uma ampliação da proteção internacional 

dos direitos humanos para que estes direitos possam se realizar no âmbito 

internacional. Habermas é consciente de que o fato de um Estado ser 

considerado ilegítimo, quando avaliado pelos parâmetros do Estado 

democrático de direito, não é uma condição suficiente para uma 

intervenção em seus assuntos internos. Mesmo assim, ele acredita que as 

                         
61 Embora Walzer não aceite as intervenções como justificativa para a defesa dos 

direitos humanos, ele considera-as permissíveis ou justificáveis quando é para apoiar 

um movimento de libertação nacional que manifeste a identidade de uma comunidade 

independente no ato da resistência ou para defender a integridade de uma comunidade 

que está sendo atacada ou, enfim, em casos de escravização, massacres ou genocídio, 

em que um governo criminoso impede seus próprios cidadãos de exprimir suas formas 

peculiares de vida e, com isso, de preservar sua identidade coletiva. 
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propostas de intervenção da comunidade internacional respeitam os 

limites e os perigos com que se defronta a política de direitos humanos. 

Para Habermas, as estratégias e decisões da organização mundial 

indicam que o direito internacional público está, paulatinamente, se 

transformando em um direito cosmopolita (cf. HABERMAS, 1996, p. 

179). 

As ações criminosas praticadas por Estados justificam, para 

Habermas, tanto a intromissão na jurisdição doméstica dos Estados como 

também a busca de uma juridificação das ações políticas dos sujeitos 

soberanos do direito internacional, ou seja, a transformação do direito 

internacional em direito cosmopolita. Contudo, o direito cosmopolita 

não se satisfaz com um conceito de política etnonacionalista ou baseado 

na noção de nação cultural. Para ele, uma política previdente de garantia 

da paz exige o respeito das complexas causas sociais e políticas das 

guerras. É mister, portanto, que se concebam estratégias que evitem, na 

medida do possível, o uso da violência, e que influenciem os Estados no 

sentido de incentivar economias autosustentadas e condições sociais 

suportáveis, a participação democrática uniforme e a cultura de 

tolerância. Entretanto, afirma Habermas, as intervenções em favor de 

uma democratização da ordem interna são inconciliáveis com uma 

concepção da autodeterminação democrática que fundamenta um direito 

à independência nacional que favoreçam o autodesenvolvimento 

coletivo de uma forma cultural de vida (cf. HABERMAS, 1996, p. 179-

180). 

Para Habermas, com o processo de globalização do capital a 

soberania externa dos Estados tornou-se algo obsoleto. Além do fato de 

que com as crescentes ameaças globais, que há tempo uniram as nações 

do mundo numa involuntária comunidade de risco, tem-se a necessidade 

prática de criar instituições políticas com eficiência para atuar em nível 

supranacional. Mesmo diante da constatação de que não há atores 

coletivos capazes de efetivarem a ideia de uma política interna mundial, 

e dos perigos quanto às lacunas de legitimação que brotam desse ideal, 

Habermas prefere apostar na ideia, contrapondo-se a uma concepção 

substancialista de soberania popular. Para ele, a concepção 
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substancialista de soberania popular impõe barreiras conceituais, com a 

sua ideia de “um povo homogêneo”, contra a transferência de direitos de 

soberania a unidades supranacionais. Segundo ela, a união de Estados 

deverá resultar das autorizações dadas por Estados que continuam sendo 

soberanos. A legitimidade da União Europeia, segundo essa visão, 

deveria resultar na vontade autodeterminada de um povo europeu 

(embora não exista politicamente um povo europeu). Para Habermas, 

porém, dever-se-ia levar em conta a experiência histórica que une o 

“povo europeu” (catástrofes das guerras mundiais etc), superando tipos 

de mentalidade nos quais se enraízam os mecanismos nacionalistas de 

exclusão. A partir disso poderia nascer a consciência de uma pertença 

político-cultural. Para ele, é sempre preciso recordar que as nações só 

surgiram após um longo caminho (desde as comunidades étnicas, 

formadas por indivíduos que se conheciam entre si e que reconheciam 

seus traços comuns até se alcançar uma solidariedade juridicamente 

mediada entre cidadãos estranhos entre si): a formação ocidental dos 

Estados nacionais resultou de um processo lento que durou mais de um 

século (cf. HABERMAS, 1996, p. 180-3).  

Para Habermas, o mesmo deve ser dito em relação a uma 

integração pósnacional ou cosmopolita. Segundo ele, é graças ao 

exemplo do processo de integração do Estado nacional moderno que se 

é possível aprender em que consistiram realmente as condições 

funcionais indispensáveis para uma formação democrática da vontade: 

nos circuitos públicos de comunicação de opiniões políticas, que se 

desenvolveram sobre a base do sistema de associações civis e através dos 

meios de comunicação de massa. Desse modo, os mesmos temas 

puderam ganhar a mesma relevância, ao mesmo tempo, para um grande 

público, que permaneceu anônimo, atravessando grandes distâncias, 

estimulando-o a trazer contribuições espontâneas. Foi desse modo que 

surgiram as opiniões públicas cuja contribuição no sentido da defesa de 

temas e posicionamentos que foram transformados em fatores políticos 

de grande influência. O mesmo se pode dizer no sentido da integração 

numa socialização pósnacional: para Habermas, a integração pós-

nacional não depende do substrato de um povo específico, mas, de redes 
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de comunicação de uma opinião pública que alcance o conjunto de 

pessoas ou povos que desejam se integrar politicamente. Tais redes 

devem ser compartilhadas por uma cultura política comum, sustentada 

por uma sociedade civil com associações de interesses, organizações não 

governamentais, iniciativas e movimentos cívicos que sejam assumidas 

pelas arenas nas quais os partidos políticos nacionais possam se referir 

imediatamente às decisões das instituições supranacionais, para além das 

alianças de bancadas, até que seja possível a composição de um sistema 

partidário de alcance pósnacional ou supranacional (cf. HABERMAS, 

1996, p. 183-4). 

 

2.2 Entre Liberalismo e Multiculturalismo: o posicionamento habermasiano 

 

O direito passou na época moderna a ser uma resposta à 

secularização da política e à crise da legitimação do poder. Dentro desse 

contexto, a democracia liberal procurou fundamentar o processo de 

socialização – de acordo com as diversas teorias contratualistas – no 

interesse individual. Surge então uma concepção filosófica atomista e 

individualista, cujo reflexo na teoria do direito foi a separação entre 

direito e moral, e a preocupação em privilegiar a proteção dos direitos 

individuais em face da ação invasora do Estado ou ao cerco da 

coletividade. As consequências históricas desse modelo descambaram, 

porém, na predominância de um tipo de racionalidade (instrumental) 

que, atrelada ao poder, conduziu a todo tipo de atrocidade (totalitarismos, 

destruição da natureza, etc.).  

A reflexão multiculturalista contribui para que a cidadania 

contemporânea (em oposição à moderna, que se baseava na ideia de 

igualdade diante da lei) reivindique a afirmação das diferenças e das 

singularidades ante o esmagamento das singularidades provocado pela 

homogeneização social que impõe padrões culturais heterônomos e 

alienantes. Esse pluralismo tem sido expresso por meio do conceito de 
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diversidade62, que expressa a ideia de que visões totalizadoras da 

sociedade não podem mais ser aceitas como legítimas pela esfera pública 

por não respeitarem a diversidade de visões de mundo e diferentes 

concepções de bem presentes na sociedade. 

Esse debate vai sacudir as bases individualistas da teoria 

constitucional liberal tradicional, reivindicando em nome de uma 

cidadania plural o reconhecimento de direitos coletivos ou grupais. O 

impasse político que resultou em um extenso debate travado entre os 

liberais e comunitaristas será retomado por Habermas. Como vimos, os 

liberais reconhecem o pluralismo social, e acreditam ser papel do Estado 

o dever de neutralidade e respeito aos direitos individuais. O conceito de 

liberdade negativa expressa o caráter instrumental das instituições 

políticas na garantia do exercício dessa liberdade individual. Os 

comunitaristas afirmam, por outro lado, a existência de uma pluralidade 

de identidades sociais que são específicas culturalmente e únicas do 

ponto de vista histórico. Afirmam a preponderância de construções 

culturais essencialmente comunitárias63. Habermas irá, por outro lado, 

                         
62 Um dos reflexos desse debate no constitucionalismo atual está na tese de Denninger 

(cf. DENINGER, 2003), que propõe uma reforma constitucional na Alemanha, 

substituindo os princípios “Liberdade, Igualdade e Fraternidade” pelos novos 

postulados de “segurança, diversidade e solidariedade”. Denninger salienta que é uma 

ficção considerarmos todos igualmente atingidos pelo direito e de que é necessário o 

reconhecimento das particularidades humanas, sejam elas necessidades especiais 

físicas (dos portadores de deficiência, das mulheres, dos idosos), necessidades especiais 

de grupos (homossexuais, mulheres etc.) ou decorrentes de formas regionais de 

diversidade cultural (minorias étnicas, religiosas etc.). Segundo ele, surge um novo 

desejo por diversidade, reivindicando “direitos iguais à desigualdade”. Para Denninger, 

a verdadeira igualdade deve ser constitucionalmente estabelecida sob o postulado da 

diversidade. A oposição não deve ser entre igualdade e diversidade, mas entre injustiça 

(disfarçada de igualdade jurídica formal, que em algumas situações pode gerar 

discriminação) e justiça (que demanda tratamento desigual para pessoas diferentes). 
63 Para Walzer (2002), o indivíduo é produzido culturalmente. É o próprio pluralismo 

que impede o Estado de tratar igualmente pessoas com valores culturais distintos. Como 

existem diversos centros de influência de poder, se as diferenças culturais e os 

particularismos forem respeitados, deve haver uma primazia da autonomia pública 

baseada em atuação e participação política no seio social. 
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associar o pluralismo à impossibilidade de qualquer doutrina 

compreensiva reivindicar validade geral64.  

Neste tópico, procuraremos apresentar a posição ocupada por Habermas 

neste debate. Ele irá tentar adotar uma perspectiva tanto universalista 

como de diálogo em relação à posição multiculturalista que trata da 

política da diferença, e que resulta da tese de uma concatenação interna 

entre Estado de Direito e democracia. Três aspectos referentes à questão 

do reconhecimento serão considerados pela sua teoria do discurso: a 

ideia liberal de igualdade, os direitos de grupos e o igual tratamento das 

culturas. Habermas (1996) procura fazer uma mediação do ideal 

igualitário da cidadania democrática com as demandas legítimas de 

indivíduos e grupos procurando situar-se entre o liberalismo e o 

multiculturalismo. 

                         
64 “Numa sociedade pluralista, a teoria da justiça só pode contar com aceitação, 

quando... evitar tomar partido na disputa entre formas de vida e cosmovisões” 

(Habermas, 1997, v. I, p. 87). Na visão dele, não é possível consenso sobre nenhuma 

posição substantiva; somente o direito procedimental pode impedir a desintegração 

social. Em contraposição, a tradição republicanista irá denunciar essa concepção 

procedimentalista porque, segundo eles, ela exclui uma concepção endossada de bem. 

Para eles, a liberdade deve ser compreendida em termos participativos como liberdade 

positiva. A condição para um regime livre é a de que os cidadãos tenham uma 

identificação patriótica mais profunda (cf. TAYLOR, C. 2000). 
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O multiculturalismo afirma que a teoria política normativa do 

“liberalismo igualitário”65 não é capaz de levar em conta uma “política 

do reconhecimento”. A estratégia liberal-igualitária é atacada por 

negligenciar o reconhecimento das identidades culturais de grupos 

minoritários. Os adeptos do multiculturalismo acusam o liberalismo 

igualitário de promover ou corroborar a imposição da cultura dominante 

sobre grupos minoritários. 

Taylor (1993), por exemplo, afirma que a tradição liberal 

procedimental, ao propagar a necessidade de neutralidade do Estado, 

esqueceu-se completamente da relação entre moralidade e identidade66. 

Para ele, a ideia de neutralidade do Estado de direito proposta pelo 

liberalismo é falsa, já que o liberalismo adere a uma concepção de bem 

ou a um conceito moral que ele mesmo não reconhece como tal, ou seja, 

a concepção de liberdade individual. O Estado só é democrático, segundo 

Taylor, se reconhece, valoriza e promove o bem-estar das minorias.  

                         
65 O “liberalismo igualitário” é a posição normativa segundo a qual uma sociedade 

democrática justa é aquela comprometida com a garantia de direitos básicos iguais e 

uma parcela equitativa dos recursos sociais escassos (renda, riqueza e oportunidades 

educacionais e ocupacionais) a todos os seus cidadãos. Segundo esse ideal normativo, 

cabe à sociedade a responsabilidade de propiciar aqueles direitos e oportunidades para 

todos, sem distinção de qualquer tipo, tais como raça, etnia, sexo ou religião; e cabe aos 

cidadãos, individualmente, decidir que uso farão em suas vidas desses recursos 

institucionalmente garantidos. A formulação mais completa desse ideal político, no 

século XX, é a feita por John Rawls em sua Teoria da Justiça. Para essa perspectiva 

normativa, sob uma estrutura institucional justa deve haver lugar tanto para o caráter 

individual quanto para aqueles que rejeitam esse ideal de autonomia individual e creem 

dever conduzir suas vidas de acordo com os ditames da verdade revelada ou da cultura 

de seus ancestrais. O que não se pode é querer que o poder coercitivo estatal seja 

empregado para promover a forma de vida que julgam ser a mais valiosa. Isso deve 

ficar por conta de direitos e oportunidades iguais. O liberalismo igualitário preocupa-

se, portanto, com a defesa de instituições e políticas que garantam “direitos iguais” a 

todos, independentemente de raça, etnia, sexo ou religião. 
66 No seu entender, a nossa identidade para ser bem formada depende do 

reconhecimento social. Uma pessoa pode sofrer uma distorção na sua autoimagem se a 

sociedade ao seu redor não reconhecer suas capacidades individuais. O não 

reconhecimento é uma forma poderosa de opressão, quando impõe a alguém uma 

imagem falsa, reduzida ou distorcida de si mesmo. Uma imagem depreciativa de povos 

ou comunidades por parte da cultura dominante onde esses indivíduos estão inseridos 

é uma potente forma de opressão.  
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Já para Habermas (1996), a teoria dos direitos concebida na 

modernidade, garantidora da integridade de sujeitos em particular e, 

portanto, de caráter individualista67, é capaz de conciliar a questão de 

uma distribuição mais justa dos bens coletivos com as atuais demandas 

por reconhecimento que se fundamentam, especialmente, na afirmação 

de identidades coletivas. Para ele, Taylor subjuga os direitos individuais 

aos coletivos. Sua interpretação do sistema dos direitos além de ser 

paternalista, ignora a equiprocedência das autonomias privada e pública.  

Para Habermas, os sujeitos privados do direito não poderão desfrutar das 

mesmas liberdades subjetivas se, no exercício conjunto de sua autonomia 

como cidadãos do Estado, não chegarem a ter clareza quanto aos 

interesses e parâmetros autorizados, e se não chegarem a um acordo 

acerca das visões relevantes segundo as quais se deve tratar como igual 

o que é igual e desigual o que é desigual68. 

                         
67 Apesar do direito moderno fundamentar relações de reconhecimento intersubjetivo 

sancionadas pelo Estado, os direitos que daí decorrem levam em conta a defesa das 

pessoas individuais (cf. HABERMAS, 1996, p. 237). 
68 Para Habermas, uma política do reconhecimento que procure proteger a integridade 

dos indivíduos nos contextos nos quais se formam não precisa de uma forma alternativa 

para o sistema normativo. Para ele, as especificidades legais ampliam as 

discriminações. Habermas entende como paternalista a interpretação do sistema dos 

direitos de Taylor. Para Habermas, os sujeitos de direitos só são autônomos quando são 

capazes de criar leis as quais se submeterão como indivíduos. Para ele, não há cisão 

entre pessoas de direito privado ou liberdade privada. Os sujeitos devem alcançar a 

condição de cidadãos, ou seja, eles devem elaborar um exercício conjunto e uma 

consciência clara dos interesses e critérios legítimos, e chegar a um acordo sobre os 

aspectos e critérios onde devam ser tratados determinados assuntos de forma igual e 

outros de forma diferente. Para Habermas, se o sistema se estrutura sobre a democracia 

e sobre o império da lei, que advém da discursividade dos participantes, tal sistema não 

desconsidera as desigualdades de condições sociais, nem as de origem cultural; se a 

identidade carece de uma política do reconhecimento que proteja a integridade 

individual nos contextos é mister que contextos diferentes tenham seus catálogos de 

direitos constantemente revisitados. Para Habermas, autonomia pública e privada são 

princípios equiprocedentes, ou seja, há um equilíbrio entre a facticidade e os processos 

de constituição e legislação que envolvem o sistema de direitos. Para ele, a proteção 

das tradições e formas de vida que conformam as identidades se encaminha a promover 

o reconhecimento de seus membros individuais. O que Taylor denomina de direitos 

coletivos nada mais são, afirma Habermas, do que a proteção de direitos individuais. 

Desse modo, devem compor a gama de direitos coletivos ou constitucionais do Estado, 

mas não sob uma garantia especial ou particular. A autonomia habermasiana é de 
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Segundo Habermas, é apenas quando se leva a sério essa 

concatenação entre Estado de direito e democracia que fica claro que o 

sistema dos direitos não fecha os olhos para as diferenças culturais. Para 

ele, é mister atribuir aos portadores de direitos subjetivos uma identidade 

concebida de maneira intersubjetiva, já que as pessoas só são 

individualizadas através da coletivização em sociedade. Desse modo, 

uma teoria dos direitos compreendida de maneira correta deve exigir uma 

política do reconhecimento que preserve a integridade do indivíduo, 

inclusive nos contextos vitais que conformam sua identidade. Sendo 

assim, não é necessário um modelo oposto que corrija o viés 

individualista do sistema de direitos sob outros pontos de vista 

normativos: basta apenas que ocorra a realização coerente desse viés. E 

acrescenta, “sem os movimentos sociais e sem lutas políticas tal 

realização teria poucas chances de acontecer” (HABERMAS, 1996, p. 

243). 

Para Habermas (1996), os destinatários do direito devem gozar, 

a um só tempo, de autonomia pública e privada, o que quer dizer que eles 

devem se compreender como coautores da norma jurídica a que são 

submetidos (autonomia pública) na condição de sujeitos privados de 

direito (autonomia privada). Tal fórmula apresenta uma concepção 

procedimental do direito que não admite que específicas expressões da 

boa vida sejam albergadas na norma jurídica, com vistas a garantir a 

promoção ou sobrevivência de determinada identidade coletiva.   

Com isso, Habermas não nega a possibilidade de formulação de 

demandas coletivas por direitos. Ao contrário, ele aponta, na 

contemporaneidade, uma série de grupos e movimentos que se 

organizam coletivamente a fim de alterarem uma realidade de 

                         
coparticipação dos cidadãos na elaboração das leis que os vinculam. O sistema dos 

direitos se direciona aos indivíduos. Então, o sujeito legislador não poderá ser o comum 

(a comunidade específica ou o grupo), mas o indivíduo, de modo que as formas de vida 

e tradições culturais que dentro dela são articuladas se reproduzem normalmente e 

formam as estruturas de personalidade. O Estado pode possibilitar esse processo de 

reprodução dessa cultura, mas não normatizá-lo sob pena das adesões a ele ficarem 

comprometidas pela formatação legal (cf. HABERMAS, 1996, p. 242s). 
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subordinação e opressão e efetivarem um ideal de igualdade no plano 

jurídico, e entende ser legítima essa pretensão. O que ele não admite é 

que isso se dê por meio da garantia de direitos coletivos, porque desse 

modo se violaria a neutralidade ética da ordem jurídica, o que significaria 

a promoção de determinada concepção coletiva de bem em detrimento 

da liberdade individual.  

Para ele, o direito é capaz de contemplar fins coletivos, que se 

articulam em lutas por reconhecimento, por meio da positivação de 

direitos de fruição individual. Habermas entende que a comunidade que 

vive sob um mesmo Estado pode impregnar a ordem jurídica estatal de 

determinado conteúdo ético; contudo, no interior desse Estado, para ele, 

é inadmissível que haja a promoção de grupos específicos por meio da 

concessão de direitos diferenciados. Sendo assim, é mister que haja um 

acordo em torno de questões éticas que vincule todos os cidadãos do 

Estado (mesmo que eles se diferenciem, em seu interior, pela vinculação 

a grupos culturais específicos), e é esse acordo que será a base ética da 

ordem jurídica.  

Para Habermas, a defesa de formas de vida e tradições geradoras 

de identidade deve servir, em última instância, ao reconhecimento de 

seus membros específicos; ela não tem de forma alguma o sentido de 

“uma preservação administrativa das espécies”. Enfim, o substrato 

cultural que une determinada coletividade deve servir apenas à formação 

da identidade do indivíduo, de modo que lhe deve ser garantida a 

liberdade de com ela permanecer ou dela se desvencilhar. Habermas 

entende que cabe somente aos grupos que apresentam específicas 

tradições, valores e formas de vida manter vinculados seus integrantes, 

num ambiente heterogêneo e multicultural. Não compete à ordem 

jurídica garantir, de modo direto, a sobrevivência ou a promoção de 

formas específicas de vida cultural. Para ele, o ordenamento jurídico já 

cumpre esse papel ao impor a observância de direitos individuais. Nesse 

sentido, o que é relevante é que a ordem jurídica garanta ao indivíduo a 

possibilidade de manter a sua cultura original, preservá-la, dar-lhe 

continuidade ou mesmo alterá-la ou dela se desvencilhar. Para 

Habermas, o indivíduo é o único sujeito das normas estatais e não as 
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coletividades culturais (cf. HABERMAS, 1996, p. 259). Não cabe, 

portanto, ao ordenamento jurídico a tarefa de assegurar às minorias 

étnicas quaisquer tipos de direitos coletivos que possam incorrer contra 

a liberdade dos indivíduos.  

Habermas recorre à história do feminismo para a defesa desta sua 

tese procurando demonstrar como, inicialmente, uma política liberal 

buscou assegurar a igualdade de condições de acesso a bens e recursos, 

independentemente da identidade de gênero (cf. HABERMAS, 1996, p. 

243s). Mas, afirma ele, essa política gerou apenas uma igualdade formal, 

não traduzida na degradante realidade vivenciada pelas mulheres. Daí a 

necessidade da implementação de uma política socioestatal, através da 

concessão de direitos sociais e outros direitos especiais, capaz de 

transformar em realidade a igualdade garantida, pela plataforma liberal, 

em termos meramente formais. Essas duas propostas foram, contudo, 

objetos de crítica pelas feministas, que questionavam tanto a 

incapacidade do liberalismo de conferir substância à igualdade de gênero 

quanto os resultados ambivalentes da intervenção estatal.  

Habermas (1996) mostra que foi apenas a partir da compreensão 

de que o que necessitava ser alterado era a cultura dominante na 

sociedade (que atribuía papéis e lugares diferenciados a mulheres e 

homens segundo uma hierarquia de gênero) que o movimento feminista 

conseguiu avançar em termos de conquistas e mudanças. Para ele, essa 

capacidade reflexiva do movimento feminista, e a possibilidade de sua 

expressão na esfera pública (procurando questionar e alterar a cultura 

machista dominante), foi, e ainda é, assegurada por um processo 

democrático, em que as mulheres alcançam o direito subjetivo de 

viverem segundo suas concepções particulares após tematizarem e 

justificarem, publicamente, a necessidade de tratamento igualitário ou 

diferenciado em casos específicos. A teoria dos direitos, interpretada de 

forma correta, é capaz de responder à luta por reconhecimento na medida 

em que assegura autonomia aos indivíduos, para que estes possam 

vocalizar, publicamente, suas pretensões. O que precisa ser alterado, 

portanto, é a interpretação e aplicação dos direitos imposta pela cultura 

dominante. 
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Para Habermas (1996), embora estejamos diante de fenômenos 

relacionados com lutas pelo reconhecimento de identidades coletivas, e, 

portanto, com a defesa comum contra a opressão, a marginalização e o 

desrespeito a grupos minoritários, primariamente definidos em termos 

culturais, seja no âmbito de uma cultura majoritária, seja no interior da 

comunidade dos povos, há diferentes níveis de análise para esse 

fenômeno. É necessário, portanto, não apenas distingui-los segundo a 

especificidade de cada luta pelo reconhecimento, mas também 

diferenciar os planos discursivos nos quais os debates estão situados, 

ainda que o alvo principal seja o mesmo sistema de direitos fundado no 

indivíduo. Dentre esses fenômenos, destacam-se, além do feminismo, a 

luta das minorias étnicas e culturais, o nacionalismo e o 

(neo)colonialismo. 

Enquanto a causa feminista pode ser descrita como de 

reconhecimento de uma interpretação específica baseada em diferenças 

de gênero, transformando assim a relação entre os sexos e afetando 

diretamente os papéis masculinos historicamente sedimentados, a luta 

das minorias étnicas e culturais diz respeito ao reconhecimento de 

tradições e de formas de vida marginalizadas por uma cultura 

majoritária, cujos membros, em que pese o fato de terem a 

autocompreensão modificada em alguma medida, não alteram 

necessariamente seus papéis em razão de uma interpretação revisada das 

conquistas e interesses dos membros dos grupos minoritários. Já os 

movimentos nacionalistas visam, sobretudo, a autodeterminação política 

de povos que se veem como grupos homogêneos sob o pano de fundo de 

um destino histórico comum e, desse modo, pretendem constituir uma 

comunidade de destino. O anticolonialismo, enfim, se dirige contra uma 

ordem internacional baseada na hegemonia da cultura ocidental cujos 

valores particulares se impõem de forma intervencionista em nome da 

universalidade. Por mais vinculados que estejam uns aos outros, esses 

fenômenos não podem ser confundidos, sob pena de obscurecer a 
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complexidade de uma realidade marcada pela multiplicidade no interior 

da própria diversidade69. 

A contribuição multiculturalista faz com que a questão dos 

direitos de minorias ofendidas e maltratadas ganhe um sentido jurídico, 

ou seja, que ela seja tratada a partir da ótica do Estado de direito. O 

multiculturalismo vem assim colocar a problemática do tratamento do 

problema da igualdade jurídica e igual reconhecimento de grupos 

culturalmente definidos, ou seja, de coletividades que se distinguem de 

outras (seja pela tradição, forma de vida, proveniência étnica etc.) e cujos 

integrantes realmente querem distinguir-se das demais coletividades, em 

virtude da manutenção e desenvolvimento de sua própria identidade.  

Sob uma visão da teoria do direito, o multiculturalismo suscita 

em primeira linha a questão sobre a neutralidade ética da ordem jurídica 

e da política. Habermas aborda a exigência liberal da neutralidade ética 

do direito tomando como exemplo a disputa constitucional canadense. 

Segundo ele, a neutralidade do direito é normalmente entendida como se 

questões de natureza ética70 tivessem de ser afastadas da agenda política 

e suprimidas das discussões por serem inacessíveis a uma 

regulamentação jurídica imparcial. Desse modo, segundo essa postura, 

cabe ao Estado apenas garantir a liberdade individual e o bem-estar e 

segurança pessoal de seus cidadãos. Já o multiculturalismo espera do 

Estado que ele garanta os direitos fundamentais, mas que, além disso, 

                         
69 O caso do Quebec é ilustrativo dessa complexidade, na medida em que a aspiração 

da minoria francófona canadense (em relação à maioria anglófona do restante do 

Canadá) é a de tornar-se um Estado dentro de um Estado, constituindo-se, assim em 

maioria cultural em face de outras minorias domésticas (cf. HABERMAS, 1996, p. 246-

9). Habermas não vê com bons olhos essa reivindicação (que embora seja minoria em 

relação ao restante do país que é anglófono, é maioria em relação às demais minorias 

no interior do Estado de Quebec); a não ser que o Quebec se separasse do Canadá e se 

tornasse um outro país à parte.  
70 Habermas (1996) denomina de questões éticas todas as questões relacionadas às 

concepções do bem viver. Enquanto as questões morais se endereçam ao que é 

“igualmente bom para todos”, as questões éticas são avaliadas com base na 

autocompreensão e no projeto de vida perspectivo de grupos em particular, ou seja, 

com base no que é “bom para nós” (a partir da visão do todo manifestada por esses 

grupos). Para ele, portanto, tais questões podem ser direcionadas à identidade tanto de 

um indivíduo como de um grupo. 
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também se empenhe em favor da sobrevivência e fomento de uma 

determinada nação, cultura ou religião, ou então de um número limitado 

de nações, culturas e religiões.  

Habermas assegura que a atual configuração democrática do 

sistema de direitos, de caráter individualista, acata tanto demarcações 

políticas de objetivos em geral como também fins coletivos que se 

articulam em lutas por reconhecimento. Segundo ele, a consideração de 

fins coletivos não pode dissolver a estrutura do direito, não pode destruir 

a forma jurídica como tal, e com isso eliminar a diferença entre direito e 

política. No entanto, faz parte da natureza concreta de matérias carentes 

de regulamentação que a normatização das vias de relacionamento 

através do direito possa abrir-se para as demarcações de objetivos pela 

vontade política de uma sociedade. Todo ordenamento jurídico é também 

expressão de uma forma de vida em particular, e não somente o reflexo 

do teor universal dos direitos fundamentais (cf. HABERMAS, 1996, p. 

254). 

Para Habermas, o processo de efetivação do direito está 

envolvido em contextos que exigem discursos de autoentendimento 

como importante elemento da política (discussões sobre o que seja bom 

e a forma de vida desejada e reconhecida por toda a sociedade). Questões 

ético-políticas são um componente inevitável da política, sendo que as 

respectivas regulamentações dão expressão à identidade coletiva da 

nação de cidadãos do Estado, e a partir daí desencadeiam-se lutas por 

reconhecimento. O elemento propulsor dessas lutas não é a neutralidade 

ética da ordem jurídica, como pretende o pensamento liberal, mas sim a 

impregnação ética de cada comunidade jurídica e de cada processo 

democrático de efetivação dos direitos fundamentais (cf. HABERMAS, 

1996, p. 255). 

Para Habermas, a exclusão da população de um Estado resulta de 

circunstâncias históricas que são externas ao sistema dos direitos e aos 

princípios do Estado de direito. As pessoas que se vinculam a um Estado 

corporificam formas culturais de vida que formam a sua identidade 

cultural, mesmo já tendo se afastado das tradições de sua origem. Sua 

personalidade é o resultado de concatenações vitais e experienciais 
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intersubjetivamente partilhadas. A identidade do indivíduo está 

entrelaçada com identidades coletivas e só pode se tornar estável em uma 

rede cultural que, assim como a língua materna, não pode ser adquirida 

como propriedade privada. É nesse contexto que se desenvolvem os 

discursos de autoentendimento ético-político. Todas as vezes que se 

altera o conjunto básico de cidadãos de um Estado também se altera o 

horizonte onde se desenvolvem os discursos de autoentendimento ético-

político. A consciência dessa circunstância, pelas minorias, constitui-se 

em importante motivo para a exigência de reconhecimento71.  

Para Habermas, não é a atitude de isolamento face ao estrangeiro, 

mas de intercâmbio com ele, que irá proporcionar aos indivíduos a força 

para regeneração da própria cultura. Em sociedades multiculturais, a 

coexistência equitativa das formas de vida proporciona a cada cidadão a 

possibilidade de continuidade ou de transformação da sua cultura de 

origem. A mudança acelerada das sociedades modernas “manda pelos 

ares todas as formas estacionárias de vida”. As culturas só sobrevivem 

se são capazes de uma autotransformação a partir da crítica e da cisão 

(cf. HABERMAS, 1996, p. 261). 

Sendo assim, afirma Habermas, o fundamentalismo é 

inconciliável com o Estado de direito, porque reivindica para si 

exclusividade, por se considerar uma forma de vida privilegiada.  Essas 

visões de mundo dogmáticas não dão espaço à reflexão sobre sua relação 

com imagens de mundo alheias, nem mesmo com imagens de mundo 

com as quais partilham o mesmo universo discursivo. Para Habermas, 

em sociedades multiculturais, a constituição jurídico-estatal não pode 

                         
71 Quanto à reivindicação no Quebec de um Estado próprio, defendida por Taylor 

(1993), Habermas afirma que caso a minoria francófona se constitua em uma 

comunidade jurídica própria ela irá formar outras maiorias e chegar a regulamentações 

diferentes daquelas a que os canadenses chegaram até hoje, em seu conjunto. Para ele, 

a teoria dos direitos não proíbe que os cidadãos validem uma concepção do que seja 

bom, advenha da sua própria origem cultural, ou de um consenso alcançado em 

discursos de natureza política; mas, ela proíbe que, no interior do Estado, se privilegie 

uma forma de vida em detrimento de outra. No caso do Canadá, a disputa não ocorre 

em torno do princípio da igualdade de direitos, mas em torno do tipo e da amplitude 

das competências estatais que se devam transferir à província do Quebec (cf. Habermas, 

1996, p. 256-7). 
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tolerar formas de vida fundamentalistas, já que a coexistência equitativa 

de formas de vida exige reconhecimento recíproco. Para ele, é preciso 

reconhecer cada pessoa como membro de uma comunidade integrada em 

torno de outra concepção diversa do que seja o bem, segundo cada caso 

em particular. “A integração ética de grupos e subculturas com cada uma 

das identidades coletivas próprias precisa ser desacoplada do plano de 

uma integração política abstrata, que apreende os cidadãos do Estado de 

maneira equitativa” (HABERMAS, 1996, p. 262). 

Para Habermas, é decisiva a manutenção da diferença entre esses 

dois planos de integração; pois, quando esses dois planos coincidem, a 

cultura majoritária assume privilégios estatais à custa de outras formas 

de vida culturais, ferindo assim seu desejo por reconhecimento. A 

neutralidade do direito explica-se, para Habermas, pelo fato de que, em 

sociedades complexas, não se pode mais integrar a totalidade dos 

cidadãos por meio de um consenso substancial acerca dos valores, mas 

apenas através de um consenso quanto ao procedimento relativo a ações 

jurígenas legítimas e ao exercício de poder. Desse modo, os cidadãos 

integrados politicamente partilham da mesma convicção motivada de 

que o desencadeamento de liberdades comunicativas em meio à opinião 

pública de caráter político, o procedimento democrático da solução de 

conflitos e a canalização juspolítica da dominação fundamentam a 

perspectiva de legitimidade do poder e de sua utilização em favor do 

interesse equitativo de todos. Sendo assim, o universalismo dos 

princípios jurídicos passa a refletir-se em um consenso procedimental 

circunscrito por um patriotismo constitucional no contexto de uma 

respectiva cultura política historicamente determinada (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 263-4). 

Para Habermas, o ordenamento jurídico é eticamente impregnado 

quando nele se reflete a vontade política e a forma de vida de uma 

comunidade jurídica concreta. Mas, enquanto o legislador político 

orientar-se por meio de proposições básicas do direito estatal e através 

da ideia da efetivação de direitos fundamentais, o ethos juridicamente 

ordenado de uma nação que se organize sob a forma de Estado não 

poderá entrar em contradição com os direitos dos cidadãos. Sendo assim, 
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o teor ético de uma integração política capaz de unificar todos os 

cidadãos deve ser neutro perante as diferenças existentes no interior do 

Estado entre comunidades ético-culturais que se integram cada qual em 

torno de uma respectiva concepção própria do que seja o bem. Apesar do 

desvinculamento do plano de integração político com os diversos ethos 

específicos das diversas formas de vida existentes no interior do Estado, 

uma nação de cidadãos reunidos em um mesmo Estado só consegue 

manter vivas as suas instituições democráticas quando desenvolver uma 

determinada medida de lealdade espontânea perante o próprio Estado (cf. 

HABERMAS, 1996, p. 265-6). 

Essa lealdade só se desenvolve na medida em que os cidadãos ao 

mesmo tempo em que estão vinculados às suas formas de vida e visões 

de mundo específicas desenvolvem um “patriotismo constitucional”. O 

“patriotismo constitucional” aparece em Habermas (1996) como uma 

alternativa ao individualismo liberal e ao republicanismo, exigindo o 

engajamento do cidadão nas questões públicas. Por meio dele, Habermas 

procura resolver o conflito entre “liberdade dos antigos” e “liberdade dos 

modernos”, visando conservar a “liberdade dos modernos”, e, ao mesmo 

tempo recuperar uma parte da “liberdade dos antigos”.  

A ideia habermasiana de “patriotismo constitucional” 

(Verfassugspatriotismus) tenta, portanto, fazer uma mediação entre as 

visões comunitarista e a liberal, já que se, por um lado, o individualismo 

liberal não é capaz de assegurar a coesão social, e pode levar à dissolução 

da sociedade, por outro lado, a visão comunitarista pode levar à perda 

das liberdades individuais asseguradas pela modernidade ocidental.  

Nesse sentido, em vez de se apoiar sobre uma pretensa unidade cultural, 

religiosa, étnica ou linguística, cabe ao cidadão unir-se em torno de 

princípios constitucionais que asseguram os mesmos direitos e deveres a 

cada indivíduo que faz jus ao título de cidadão de um país. Essa “crença 

comum” seria a condição de estabilidade dessa sociedade, assegurando 

simultaneamente os direitos individuais e os deveres cívicos e 

constitucionais. A Constituição seria, desse modo, para Habermas 

(1996), uma moldura institucional eficiente para uma dialética entre a 

igualdade jurídica e factual, que ao mesmo tempo fortalece tanto a 
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autonomia privada dos cidadãos como sua autonomia cidadã no âmbito 

do Estado.  

Nesse contexto, a imigração, segundo Habermas (1996), se 

tornou um problema incômodo no contexto europeu, porque com ela a 

autocompreensão ético-política da nação que acolhe os imigrantes é 

afetada, já que a sua afluência altera a composição da população também 

sob um ponto de vista ético-cultural72. Mesmo assim, é questionável a 

atitude, nos dias atuais, de hostilidade contra estrangeiros, amplamente 

difundida nos demais países da Unidade Europeia, e também na 

Alemanha. Diante dessa situação, ele se pergunta se é justificável a 

política de isolamento contra imigrantes, realizada nesses países; 

também se questiona se os limites do anseio por imigração não esbarram 

justamente no direito de uma coletividade política de manter intacta sua 

forma de vida político-cultural, e se o direito a autodeterminação não 

inclui o direito à autoafirmação da identidade de uma nação (partindo da 

premissa de que a ordem geral do Estado está eticamente impregnada), 

já que a imigração poderia alterar a índole amadurecida ao longo da 

história de uma forma de vida político-cultural. Com a naturalização, 

cada país controla a ampliação da coletividade, definida através dos 

direitos à cidadania. Mas sob que condições cabe ao Estado negar a 

cidadania aos que tornam válida uma pretensão de naturalização? Em 

que medida um Estado democrático de direito – procurando defender a 

integridade de uma forma de vida de seus cidadãos, e, por isso, buscando 

precaver-se contra possíveis problemas, pode exigir do imigrante que ele 

se assimile? 

Para Habermas, um Estado democrático de direito que leve a 

sério o desacoplamento dos dois planos de integração (o plano ético e o 

plano político) só pode exigir do imigrante uma socialização política no 

                         
72 Devido às ondas imigratórias, a identidade coletiva muda a longo prazo. E, desse 

modo, se amplia o horizonte no qual os cidadãos interpretam os princípios 

constitucionais que têm em comum. Devido à modificação da composição cultural do 

conjunto dos cidadãos ativos, altera-se também o contexto a que se refere a 

autocompreensão ético-política da nação como um todo (cf. HABERMAS, 1996, p. 

266). 
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sentido de uma concordância ou adequação externa com os princípios da 

constituição. Desse modo, é garantida a identidade da república, já que 

ela é intocada pela imigração, por estar firmada sobre os princípios 

constitucionais ancorados na cultura política, e não nas orientações éticas 

de base próprias a uma forma cultural predominante no país. Sendo 

assim, só se espera que os imigrantes se disponham a criar raízes na 

cultura política de sua nova pátria, sem que desse modo tenham de 

renunciar à forma de vida cultural de sua origem. Para Habermas, não há 

justificação para que a assimilação se dê de uma maneira forçada, em 

benefício da autoafirmação de uma forma de vida cultural predominante 

no país (cf. HABERMAS, 1996, p. 267-8). 

Mas, embora Habermas afirme que o direito à autodeterminação 

democrática contém em si o direito dos cidadãos a insistir no caráter 

inclusivo de sua própria cultura de origem – e, com isso, a sociedade é 

protegida contra o perigo da segmentação, contra a exclusão de 

subculturas estrangeiras ou a dissolução separatista em diversas 

subculturas sem quaisquer vínculos –, ele também afirma que a 

integração política não se estende a culturas imigratórias 

fundamentalistas. 

Diante do “chauvinismo europeu”, que procura se precaver 

contra a imigração das regiões de pobreza do Leste e do Sul, fazendo da 

Europa uma grande fortaleza, Habermas questiona se para além da 

postulação moral de integração não subsiste também um direito legítimo 

à integração. Segundo ele, a história da colonização e do 

desenraizamento de culturas regionais com o evento da modernização 

capitalista resultam em obrigações específicas para o Primeiro Mundo. 

Além do mais, os europeus participaram, entre 1800 e 1960, de forma 

desproporcional dos movimentos migratórios intercontinentais (cerca de 

80%). Esse êxodo foi decisivo para a melhora da situação econômica, 

tanto nos países de origem dos imigrantes quanto a imigração em direção 

inversa (ocorrida rumo à Europa no tempo da reconstrução, após a 

Segunda Guerra Mundial). A Europa beneficiou-se muito com esses 

fluxos migratórios (cf. HABERMAS, 1996, p. 269-270).  
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Certamente, afirma Habermas, tais razões não bastam para 

justificar a garantia de um direito individual à imigração que seja 

legítimo e que possa ser cobrado por ação judicial, mas elas justificam o 

comprometimento moral com uma política liberal de imigração que abra 

a própria sociedade para imigrantes e oriente o fluxo imigratório na 

medida em que existam capacidades disponíveis. Da fundamentação 

moral de uma política de imigração liberal deveria resultar também a 

obrigação de não limitar os contingentes de imigração às carências 

econômicas do país que acolhe os imigrantes, e sim de limitá-los segundo 

critérios aceitáveis a partir da visão de todos os envolvidos73. 

Apesar das vantagens com que a própria Europa lucrou com os 

fluxos migratórios durante todo o séc. XIX e primeira metade do séc. 

                         
73 Para Habermas, a Alemanha se esquiva da obrigação moral ante os fugitivos das 

regiões do mundo acometidas pela miséria. Em vez de uma política de imigração que 

abra opções jurídicas para os imigrantes, aceita de maneira tácita o ônus de uma 

imigração ilegal, instrumentalizada para fins políticos. Para ele, a deportação de 

imigrantes fugitivos de outros Estados sem interposição de recurso jurídico destrói o 

“teor essencial” do direito individual legítimo ao asilo político. Essa política baseia-se 

na premissa de que a Alemanha não é um país de imigração: o que é contrário à 

realidade. A aquisição da nacionalidade para os estrangeiros é, por outro lado, 

dificultada. Nem sequer os filhos de estrangeiros adquirem os direitos de cidadania sem 

restrições. E até os estrangeiros dispostos a renunciar à cidadania de que já dispõem 

precisam ser residentes há mais de quinze anos para se naturalizar. Já os chamados 

“alemães por nacionalidade” (que moram em outros países, mas possuem ascendência 

alemã) dispõem de direito constitucionalmente expresso a se naturalizar. Habermas 

afirma que essas deficiências são compreendidas quando se tem como pano de fundo a 

autocompreensão dos alemães enquanto nação de concidadãos firmada em velhas 

noções étnicas. Enquanto na França é francês e tem direitos de um cidadão francês no 

âmbito do Estado quem lá nasce, na Alemanha ainda se faz distinções entre cidadãos 

de outra ascendência, no âmbito do Estado, e “alemães por nacionalidade”. Enquanto a 

consciência nacional francesa se desenvolveu no âmbito de um Estado territorial, na 

Alemanha ela se vinculou primeiramente à ideia de uma “nação cultural”, de inspiração 

romântica e cultivada pela burguesia letrada. Enquanto a consciência nacional francesa 

se desenvolveu pari passu com a imposição de direitos democráticos para os cidadãos 

e em luta contra a soberania do próprio rei, o nacionalismo alemão surgiu da luta por 

direitos democráticos de cidadania vinda de cima e motivada pela luta contra um 

inimigo externo (Napoleão). Pelo fato de ter nascido de uma luta por libertação como 

esta, a consciência nacional alemã pode se associar ao pathos específico e peculiar da 

cultura e ascendência étnica alemã, particularismo este que marcou a forma como este 

povo passou a autocompreender-se (cf. HABERMAS, 1996, p. 271-6). 
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XX, ela hoje impõe grandes barreiras ao ingresso de imigrantes, 

acreditando que com essas medidas está contribuindo para a integração 

social europeia. A imigração é, no entanto, apenas um dos vários 

problemas acarretados com a globalização que os diversos Estados 

europeus não procuram mais resolver de modo isolado. O processo de 

integração econômico europeu esbarra na necessidade de integração 

política. Para tanto, surge a questão da possibilidade de uma constituição 

regional como um modelo mundial a ser seguido.  

 

2.3 A proposta habermasiana de uma Nova Ordem Mundial 

 

Para Habermas (1996), embora no passado o Estado nacional 

tenha guardado de forma quase neurótica suas fronteiras, hoje processos 

supranacionais “irrefreáveis” colocam em cheque esses controles em 

diversos pontos.  No passado, o Estado nacional articulou e 

institucionalizou a ideia republicana da ação consciente e efetiva da 

sociedade sobre si mesma. Era um traço típico seu tanto a relação 

complementar entre Estado e economia, quanto entre política de assuntos 

interiores e concorrência de poderes interestatais. Mas, com a 

desnacionalização da economia, essas condições se alteraram. 

Atualmente, todos os países industrializados são afetados pelas 

estratégias de investimento de um número cada vez maior de empresas 

que se orientam pelos mercados financeiros e de trabalho, organizados 

hoje em rede mundial. Com a desnacionalização da economia, a política 

nacional perde progressivamente o domínio sobre as condições de 

produção sob as quais surgem os lucros e receitas tributáveis. Os 

governos nacionais têm uma influência reduzida sobre as empresas que, 

por sua vez, tomam suas decisões de investimento em um horizonte de 

orientação globalmente ampliado. 

Para Habermas (1996), o Estado não deve, no entanto, abdicar da 

política em prol do objetivo da capacidade de concorrência no mercado 

internacional, aceitando o desemprego duradouro e o desmonte do 

Estado social. É mister, segundo ele, que a política cresça no sentido de 

acompanhar os mercados, formando agentes capazes de atuar em nível 
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supranacional. Devido à total desregulamentação jurídica internacional 

da economia no mundo globalizado (a regulação que existe é apenas dos 

interesses econômicos), o Estado do Bem Estar Social não consegue 

cumprir com suas políticas sociais. Diante desse quadro, Habermas 

(2001) propõe um novo modelo, que regulamente os impulsos desses 

agentes econômicos. Trata-se da proposta de formação de estruturas 

supraestatais, que, a partir do predomínio de um sentimento cosmopolita 

dos cidadãos, seria possível o surgimento de um direito que seja capaz 

de intermediar as relações internacionais.  

O Welfare State, como mostra Habermas (2001), apresentou 

limitações internas desde o curto momento em que se constituiu como o 

principal paradigma. Essas limitações (estrutura onerosa do modelo de 

Estado que cada vez mais investe para conseguir manter os benefícios 

sociais alcançados, mas que sofre com a sua manutenção, e a cultura 

paternalista que eleva a necessidade doméstica dos seus cidadãos) irão 

se agravar a partir da década de 70, surgindo assim a dúvida se esse 

modelo é de fato capaz de promover a dignidade da vida de seus 

cidadãos. O desenvolvimento do Estado social acabou num beco sem 

saída. Com ele, afirma Habermas, “esgotaram-se as energias da utopia 

de uma sociedade do trabalho” (HABERMAS, 1987, p. 112). O 

neoliberalismo surge, na década de oitenta, como um movimento que 

busca solucionar os problemas surgidos nos Estados de bem-estar social 

no decênio anterior. Sua política reducionista (com privatizações em 

massa e diminuição da estrutura estatal) se estabelece como uma 

tendência mundial, gerando um novo panorama onde os Estados 

passaram a ter uma interferência mínima na economia, gerando melhores 

condições para o mercado que, a partir desse momento, se encontra livre 

para estabelecer e alcançar suas metas independentes das políticas 

públicas. Paralelamente, dá-se um grande desenvolvimento tecnológico 

e científico e um aumento da população mundial em grande escala. A 

diminuição dos postos de trabalho (devido ao avanço tecnológico 

ocorrido) e o grande aumento populacional geraram uma maior demanda 

de benefícios sociais por parte do Welfare State, que passou a ficar cada 

vez mais sobrecarregado.  
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Todos esses problemas agravaram-se ainda mais com a 

globalização, já que com ela o capitalismo totalmente desregulado 

passou a atuar de acordo com interesses privados, agindo 

estrategicamente, de forma a aumentar progressivamente o lucro. O 

capital global passa, então, a disciplinar as políticas públicas nacionais, 

deslocando o centro de decisões políticas e instrumentalizando-as para 

seus próprios fins. Os governos, por outro lado, passaram a 

responsabilizar-se mais perante a impessoalidade do comando dos 

mercados internacionais do que perante os seus eleitores. A globalização 

fez surgir problemas que dificultam ainda mais a manutenção das 

sociedades de bem estar social. Pior ainda a situação dos Estados 

subdesenvolvidos que já não tinham boa condição social e que, mesmo 

sendo pouco estruturados e atrasados tecnologicamente, foram obrigados 

a integrar o processo imposto pelo neoliberalismo de não intervir na 

economia. Diferente a situação de algumas grandes empresas – que 

passam a ter rendimentos maiores do que os produtos internos brutos de 

muitos países. Se, por um lado, os grandes especuladores 

mercadológicos internacionais passaram a se utilizar da liberalidade 

estabelecida pela nova situação para aumentar cada vez mais seus lucros, 

por outro, os Estados, com pretensão de atrair benefícios sociais, 

acabaram cedendo sem nenhuma contrapartida e se tornando cada vez 

mais onerosos.  

Como mostra Habermas (2001), a globalização da economia 

destrói uma constelação histórica que havia provisoriamente permitido o 

compromisso do Estado social. Mesmo que ele não representasse a 

solução ideal de um problema inerente ao capitalismo, “ainda assim 

havia mantido os custos sociais existentes dentro de um limite aceitável” 

(HABERMAS, 2001, p. 68-9). Dessa forma, ressalta Habermas a 

necessidade de uma nova ordem, uma constelação pós-nacional que 

possa atuar frente aos desafios da economia transnacional. Essa nova 

ordem se faz necessária frente à impotência dos Estados nacionais frente 

esses novos obstáculos impostos. Com a globalização neoliberal, as 

metas econômicas só são alcançadas com custos sociais e políticos que 

ameaçam a própria democracia. Diante desta situação, o Estado 
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permanece de mãos atadas, já que, para manter a competitividade e ser 

atraente aos mercados, precisa oferecer atrativos. Por outro lado, tais 

atrativos implicam na aceitação de condições impostas, o que significa 

redução dos impostos, diminuição do poder de atuação e da capacidade 

de intervenção nos problemas sociais. A globalização do sistema 

econômico mundial limita a tal ponto as possibilidades de ação dos 

Estados nacionais que a atuação desses resulta insuficiente para 

amortizar os efeitos colaterais (cf. CENCI, 2005). 

Para Habermas (2001), diante da crise do Welfare State 

provocada pelos efeitos da globalização, é mister levar em consideração 

a vontade dos povos (europeus), sobre o modelo que preferem viver, já 

que o modelo neoliberal demonstrou-se ineficiente e insustentável. 

Segundo ele, a maioria dos povos ainda prefere viver sob o domínio do 

Welfare State, já que ele teria proporcionado índices sociais bastante 

confortantes no período pós-guerras e o povo não poderia ficar distante 

desses benefícios sem reclamar a sua falta. Isso foi percebido após a onda 

neoliberal, acelerada pela globalização – que iniciou um processo de 

diminuição de garantias sociais: diminuição dos empregos, fragilidade 

financeira dos sistemas públicos de previdência, dentre outros, causando 

efeitos como a xenofobia, já que parte da população acreditava que 

poderiam ser os estrangeiros os responsáveis por esse quadro. Para 

Habermas (2001), a manutenção de bons índices sociais, proporcionados 

pelo Estado, deve ser unida com as liberdades individuais desejada pelos 

liberais – prevalecendo, no entanto, os direitos sociais. Essa vontade 

deve ser positivada através de constituições transnacionais onde os 

valores dos povos devem ser firmados.  

Diante dos problemas abordados neste capítulo, Habermas irá 

propor como uma possível saída para a salvaguarda do direito e da 

democracia: a ideia de uma constitucionalização do direito e da política 

internacional. A experiência histórica da democracia liberal moderna 

leva Habermas a propor uma constitucionalização para uma união de 

blocos regionais como plenitude da supranacionalidade em termos 

institucionais, nos mesmos termos em que se desenvolveu o Estado 

nacional. E como decorrência desse processo, um constitucionalismo 
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global do direito seria necessário para impor rédeas ao setor econômico 

e fundamental para a garantia da democracia e dos direitos fundamentais 

do indivíduo no nível pós-nacional74.  

 

  

                         
74 Esta mesma efetividade do Direito presente no âmbito do Estado nacional, Habermas 

espera recuperar em um plano pós-nacional, com a criação de um governo ou 

governança cosmopolita exercida democraticamente. Diante das questões centrais da 

nossa época – o neoliberalismo globalizador que aponta para a eficiência espontânea 

do mercado, o estatismo protecionista que recusa despedir-se do Estado de bem-estar 

social e o socialismo da terceira via, que trata de conciliar ambos os extremos 

eticamente – a perspectiva habermasiana prescreve uma outra solução: uma democracia 

deliberativa global, resultante do próprio desenvolvimento do Estado Democrático de 

Direito. Os processos de integração em curso, nas várias regiões do planeta, conduzirão 

a uma nova ordem: dependerá de uma razão comunicativa encarnada na política e no 

direito a qualidade dessa ordem. A leitura desta obra já aponta numa outra direção: é 

apenas com a integração do Estado de Direito na ordem política internacional que se 

poderá, em nossa época, salvar a democracia. O modelo de sociedade, indicado por 

Habermas em um plano pósnacional, deverá ser construído sobre “princípios 

constitucionais” presentes no interior dos Estados Democráticos de Direito, princípios 

estes que não dependem necessariamente de uma origem étnica, linguística e cultural 

comum a todos os cidadãos. Uma cultura política liberal poderia, segundo a 

compreensão habermasiana, ser o denominador comum de um “patriotismo 

constitucional”, que integraria as diferentes formas de vida de uma sociedade 

multicultural. O desafio seria apenas o de fazer com que os processos democráticos, e 

os direitos dos cidadãos, funcionassem para além das fronteiras nacionais.  
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CONCLUSÃO  

 

 

Procuramos mostrar que, na análise e interpretação habermasiana 

sobre a política moderna, foi o Direito quem possibilitou a formação de 

uma consciência democrática e a defesa dos direitos fundamentais no 

interior do Estado nacional. Também foi ele quem forneceu a certeza de 

uma segurança jurídica mantida e defendida pelo próprio Estado, que 

proporciona o respeito às liberdades fundamentais necessárias à vida 

democrática. O “Estado de Direito”75 é um empreendimento 

relativamente jovem na História Ocidental: uma experiência nova, de um 

ponto de vista histórico. O pensamento moderno é responsável por tal 

empreendimento. Desde Hobbes, a busca por uma forma comum de vida 

não violenta em sociedade, tem levado a uma tentativa de criar 

instituições (como é o caso dos sistemas jurídicos modernos) que 

possibilitem a integração e participação efetiva dos envolvidos no 

processo. Habermas é herdeiro dessa tradição e acredita que o projeto 

moderno continua inacabado. Para ele, o Estado Democrático de Direito 

é a opção mais viável para a convivência dos homens em sociedade, e, 

por isso, deve servir de fundamento para uma nova forma de 

sociabilidade a nível pós-nacional. 

Se o direito pré-moderno se caracterizava pela sua forma não 

legislativa, mas preponderantemente jurisdicional e doutrinária, fruto da 

tradição e sabedoria jurídica sedimentada no decorrer dos séculos, já que 

na Idade Média não havia um sistema unitário e formalizado de fontes 

positivas, porque as fontes do direito reportavam-se a instituições 

diversas e concorrentes entre si tais como o Império, a Igreja, os 

príncipes, as Comunas, as corporações e nenhuma dessas instituições 

detinha o monopólio da produção jurídica; no período moderno, com 

                         
75 A expressão “Estado de Direito” tem designado qualquer ordenamento no qual os 

poderes públicos são conferidos pela lei e exercidos nas formas e procedimentos 

estabelecidos por ela, assim como, os ordenamentos nos quais todos os poderes estão 

vinculados ao respeito de princípios substanciais (tais como a separação dos poderes e 

os direitos fundamentais) estabelecidos por normas constitucionais.  
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nascimento do Estado liberal ocorre a afirmação do princípio da 

legalidade (onipotência do legislador) como fonte exclusiva do direito 

válido e existente anteriormente. Desse modo, todas as normas jurídicas 

existem e são válidas a partir do momento que são “postas” por 

autoridades dotadas de competência normativa (Auctoritas, non veritas 

facit legem). O direito passa, então, a ser compreendido como um sistema 

de normas genéricas e abstratas aplicáveis a todos. Aqui, ocorre a divisão 

da sociedade em duas grandes esferas: a sociedade civil e a sociedade 

política. Cabia ao Estado o dever de atuar de modo a intervir o menos 

possível na esfera privada do indivíduo. As bases desse Estado são duas: 

a separação dos poderes, (servindo estes de freios e contrapesos onde o 

poder de um limitava o poder do outro) e a instituição de direitos 

fundamentais de caráter individual e limitadores da atuação estatal (os 

denominados “direitos de primeira geração”: direito à vida, liberdade e 

propriedade). 

O Estado do Bem-Estar Social ou Welfare State irá substituir o 

Estado Liberal moderno. O excessivo formalismo do Estado Liberal não 

foi capaz de fazer com que os seus princípios (igualdade, liberdade e 

propriedade) fossem concretamente garantidos. O Welfare State irá 

definir os “direitos de segunda geração” (direitos sociais e coletivos) 

reconhecendo as diferenças materiais entre os indivíduos e 

proporcionando um tratamento privilegiado do hipossuficiente. O Estado 

deixa a sua postura de neutralidade, permanecendo distante dos conflitos 

sociais e passa a assumir uma postura de agente conformador da 

realidade social, procurando estabelecer formas de vida concretas e 

impondo pautas públicas de bem-estar social.  

O Welfare State irá servir de base à mudança paradigmática para 

o Estado Democrático de Direito. Sob este modelo introduzem-se os 

denominados “direitos de terceira geração” (direito a um meio ambiente 

saudável, direitos do consumidor etc.). O Estado passa a ser questionado 

e fiscalizado a partir da organização da sociedade civil que passa a 

exercer um importante papel controlador e conformador do Estado na 

busca da implantação e efetivação de direitos. O Estado Democrático de 

Direito, como vimos, é entendido por Habermas como uma estrutura que 
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se mantém sempre aberta a revisão, um modelo falível e revisável, cuja 

finalidade é realizar o sistema de direitos nas circunstâncias mutáveis. 

O Estado Democrático de Direito é um Estado Constitucional que 

subordina a própria lei a uma lei superior (a Constituição) 

hierarquicamente supra-ordenada à legislação ordinária. Com isso, o 

direito contemporâneo não apenas regula as normas da produção 

jurídica, mas também os conteúdos normativos produzidos, e subordina 

o próprio poder legislativo (antes absoluto) à lei. O constitucionalismo 

jurídico subordina as próprias leis ao direito, de modo que a validade e 

vigência da norma apenas ocorre se os seus conteúdos não contrastam 

com os princípios e direitos fundamentais estabelecidos pela 

Constituição. 

A interpretação habermasiana, como vimos, define o paradigma 

do Estado Democrático de Direito a partir da relação complementar entre 

a autonomia privada e a autonomia pública. Para Habermas, a 

Democracia se garante por meio de um sistema de direitos fundamentais 

que assegura um processo legislativo democrático com base na soberania 

popular. Autonomia privada e pública são, para ele, co-originárias. A 

Teoria Discursiva habermasiana, estrutura-se a partir de uma visão 

procedimentalista do direito. A interpretação do seu pensamento sobre o 

Estado Democrático de Direito, no primeiro capítulo, é realizada a partir 

da análise da legitimidade da ordem jurídica porque, para Habermas, a 

obediência ao direito não deve ocorrer apenas em função da sua 

coercitividade, mas, da sua legitimidade. Para ele, a validade de uma 

norma jurídica indica que o poder estatal garante tanto a legítima 

produção do direito como a sua imposição fática. 

No Estado Democrático de Direito habermasiano, a legitimidade 

do direito ocorre, principalmente, através de dois elementos 

justificadores: a soberania popular e os direitos fundamentais. A 

soberania popular, em razão de suas propriedades democráticas, 

estabelece um procedimento que fundamenta a suposição de resultados 

legítimos; já os direitos fundamentais clássicos (direito à vida e à 

propriedade), direitos que garantem um espaço de ação para os planos 

pessoais de vida (liberdade negativa), fundamentam por si mesmos o 
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domínio legítimo das leis. Tanto a autonomia privada quanto a pública 

são levadas em conta na produção do direito. Desse modo, a legitimidade 

ocorre porque os possíveis afetados chegam a um consenso como 

participantes de um procedimento democrático comunicativo 

institucionalizado juridicamente.  

Para que a convivência social seja regulada pelos meios do direito 

positivo é preciso que os sujeitos de direito se compreendam tanto como 

destinatários quanto como autores da ordem jurídica: os destinatários das 

normas são também seus autores, já que participam dos processos de 

formação de opinião e vontade através dos direitos políticos no qual se 

funda o processo legislativo de formulação de direitos, com os quais os 

cidadãos se reconhecem reciprocamente. Processo este que se 

retroalimenta mediante a autonomia privada e a autonomia pública. Os 

direitos fundamentais de liberdade e os direitos políticos são indivisíveis 

e se pressupõem mutuamente.  

A formação de um direito legítimo depende do processo e 

pressupostos de comunicação. Processo e pressupostos estes que se 

interligam com a autonomia publica cooriginária à autonomia privada. 

Para Habermas, uma ordem jurídica só é legitima na medida em que 

assegura a autonomia privada e pública de seus membros, já que ambas 

são cooriginárias. Essa legitimidade também é resultado das formas de 

comunicação nas quais essa autonomia pode manifestar-se e comprovar-

se. 

Segundo Habermas, a crise e superação do direito formal burguês 

e do Welfare State se deu devido, o primeiro, à inviabilidade de 

consecução de liberdades subjetivas aos sujeitos de direitos e da garantia 

da igualdade material e, o segundo, porque resultava de uma estrutura 

paternalista em que o Estado possuía um papel de organizador de 

políticas compensatórias de proteção jurídicas, mas que impediam a 

própria participação dos sujeitos de direitos e restringiam liberdades. No 

paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito os 

sujeitos de direitos adquirirem papéis importantes como agentes 

formadores e conformadores da sociedade, a partir do exercício de sua 

autonomia pública e privada. Através dele os cidadãos que participam 
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dos discursos políticos e “colaboram na formação de critérios para o 

tratamento igualitário de casos iguais e para tratamento diferenciado de 

casos diferentes”. Neste contexto, é de fundamental importância o papel 

exercido pela sociedade civil através de esferas públicas autônomas. A 

efetivação da autonomia pública é imprescindível para a atuação dos 

sujeitos de direito como agentes controladores da atuação estatal, através 

da sua participação no processo decisório, no uso de seus direitos 

políticos.  

Com a integração de Estados em blocos e a crise da hierarquia 

tradicional das fontes do direito, o Estado nacional não detém mais o 

monopólio exclusivo da produção jurídica, deslocando-se esta para além 

de suas fronteiras. As fontes do direito não são mais apenas as propostas 

pelo modelo kelseniano de estrutura piramidal, cujo ápice é a 

constituição, imediatamente seguida pelas leis ordinárias, depois pelos 

regulamentos e as outras fontes administrativas e negociais. A elas são 

acrescidas um amontoado de fontes vigentes pertencentes a 

ordenamentos diversos. A ausência de direito público produzida pela 

falta de regras ou de controle no processo de integração econômica 

mundial (globalização) demonstram um primado da economia sobre a 

política e do mercado sobre a esfera pública. A proposta de Habermas de 

uma constitucionalização do direito internacional76 em uma constelação 

cosmopolita procura, justamente, resgatar a democracia e os direitos 

humanos para além do plano nacional. Desse modo, a democracia 

presente nos Estados Nacionais seria recuperada ou reestruturada em um 

mundo globalizado e governado por redes sistêmicas a serviço do poder 

econômico.  

  

                         
76 Esse tema específico é objeto de estudo de outra obra nossa.  



120 | O Estado Democrático de Direito Habermasiano 

REFERÊNCIAS 

 

 

CENCI, E. M. Direito e globalização: o posicionamento de Habermas 

diante da proposta de uma constituição para a União Europeia. 

In: DUTRA, Delamar Volpato, PINZANI, Alessandro (orgs.). 

Habermas em discussão: Anais do Colóquio Habermas. 

Florianópolis: Nefipo, 2005.   

COLL, Ferran Requejo. Teoría crítica y estado social: neokantismo y 

socialdemocracia en J. Habermas. Barcelona: Anthropos, 1991. 

CONNOR, Walter.  Etnonacionalismo. Madrid: Trama, 1994. 

CONSTANT, Benjamin.  Da Liberdade dos Antigos Comparada à dos 

Modernos. Revista Filosofia Política no. 2, 1985.  

GIMBERNAT, José Antonio (Ed.). Filosofía Moral y Política de Jürgen 

Habermas. Madrid: Biblioteca Nueva, 1997. 

HABERMAS, Jürgen. Identidades nacionales y postnacionales. 

Traducción: Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Tecnos, 1988. 

______. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução: Guido A. de 

Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. 

______. Teoría de la acción comunicativa. Madrid: Taurus, 1992a, t. I e 

II. 

______. Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Recths 

und des demokratischen Rechtsstaats. Suhrkamp: Frankfurt am 

Main, 1992b. 

______. Más allá del estado nacional. Traducción: Manuel Jiménez 

Redondo. México: Fondo de Cultura Económica, 1995. 

______.  Die Einbeziehung des Anderen: Studien zur politischen 

Theorie. Frankfurt: Shhrkamp, 1996. 

______. Direito e democracia. Entre facticidade e validade. Vol. I; II 

Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1997. 

______. / Rawls, John: Debate sobre el Liberalismo Político. Barcelona: 

Ed. Paidós Ibérica, S.A., 1998a. 



Francisco Pereira de Sousa | 121 

______. / Ch. Taylor. Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, 

Milano: Feltrinelli, 1998b.  

______. Direito e Moral. Tradução: Sandra Lippert. Lisboa: Gean 

Piaget,1999. 

______. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. Trad. Márcio 

Seligmann-Silva. SP: Littera Mundi, 2001. 

______. A Inclusão do outro: estudos de teoria política. Tradução: 

George Sperber e Paulo Astor Soethe. São Paulo: Loyola, 2002. 

______.  Era das Transições. Tradução: Flávio Beno Siebeneichler. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Lecciones sobre la Filosofia de la 

História Universal. Madrid: Revista do Occidente, 1953. 

______. Princípios da Filosofia do Direito. Trad. Orlando Vitorino. 

Lisboa: Guimarães Editores, 1990. 

HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Ed. Martin Claret, 2006. 

KANT, Immanuel. À Paz perpétua. Tradução: Marco A. Zingano. Porto 

Alegre: L&PM, 1989.   

_______.  Doutrina do Direito. Trad. Edson Bini. São Paulo: Ícone, 

1993. 

LOCKE, John. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil. São Paulo: 

Nova Cultural, 1978. (Coleção Pensadores). 

MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. São Paulo: Abril Cultural, 

1979.  

MOREIRA, Luiz. 2002. Fundamentação do Direito em Habermas. 2ª 

Ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.  

_______ (org.). Com Habermas, Contra Habermas: Direito, Discurso e 

Democracia. SP: Landy, 2004. 

OLSSON, Giovanni. Poder político e sociedade internacional 

contemporânea. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2007. 

RAWLS, John. Réplica a Habermas. In: Debate sobre el liberalismo 

político. Barcelona/Buenos Aires/México: Ed. Paidós, 2000. 

_______. O Direito dos Povos. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001. 

REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. Habermas e a desobediência Civil. 

Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. 



122 | O Estado Democrático de Direito Habermasiano 

ROUSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. São Paulo: Abril 

Cultural, 2000. (Coleção Pensadores). 

SEGOVIA, Juan Fernando. Habermas y la democracia deliberativa: una 

“utopia” tardomoderna. Madrid: Marcial Pons, 2008. 

SCHMITT, Carl. Der Begriff des Politischen. Berlim: Dunker & 

Humblot, 1996. 

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo Socialismo e Democracia. 

Trad. Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 

1961. 

SITTON, John F. Habermas y La sociedad contemporánea. Tradução: 

Juan Carlos Rodriguez Aguilar. México: FCE, 2006. 

WALZER, Michel. The Politics of Ethinicity. Cambridge: Harvard 

University Press, 1982.  

_______. Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical 

Illustrations. 3ª ed. New York: Basic Books, 2000. 

VALLESPÍN, Fernando. Una disputa de familia: el debate Rawls-

Habermas. In: Debate sobre el liberalismo político. Barcelona – 

Buenos Aires – México: Ediciones Paidós, 2000. 


