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“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com 

os outros em espírito de fraternidade”.  

(Declaração Universal dos Diretos Humanos, 1948, Artigo 1º) 

 



RESUMO: Fundamentada nas ideias de Jürgen Habermas (1929 -), essa investigação analisa 

a seguinte hipótese: a complexidade das sociedades contemporâneas, marcadas pelo pluralismo 

e pelo interculturalismo, exige um reordenamento em termos jurídicos. É preciso que haja a 

fundamentação de uma ordem jurídica cosmopolita por meio dos direitos humanos 

conceitualmente vinculados com a dignidade humana. No que tange à fundamentação de tais 

direitos, além dos recursos normativos baseados na autonomia pública e privada dos cidadãos, 

há a perspectiva do vínculo conceitual com a dignidade, oferecendo duas novas linhas de 

reflexão. A saber: a) a perspectiva da dignidade humana como fonte moral para a prática 

constitucional, e b) a concepção do reconhecimento social vinculado ao conceito de dignidade. 

As constantes experiências de violação contra a dignidade da pessoa humana que ocorreram no 

decorrer da história, cumpriram três funções principais na construção dos direitos humanos:  I) 

a função inventiva; II) a função heurística, e; III) a função sismográfica. A partir delas, a 

dignidade importa para o direito um conteúdo moral, universal e também igualitário. Por isso 

representa atualmente o recurso normativo mais eficaz para neutralizar os conflitos decorrentes 

das discussões acerca dos direitos humanos. Nesse contexto, o funcionamento do direito requer 

uma estrutura dual, composta tanto pelo discurso de fundamentação, quanto pelo discurso de 

aplicação. Assim, quando ocorre uma experiência real de violação da dignidade humana, 

reafirma-se a necessidade da aplicação de uma série de direitos humanos vinculados 

conceitualmente a ela. Nesse sentido, a proposta direciona-se para a ideia de uma utopia realista 

dos direitos humanos, pois se confirma na experiência vivida. Nessa perspectiva somente uma 

ordem jurídica cosmopolita efetivada por meio dos direitos humanos, na esteira da 

democratização transnacional, é capaz de suprir as demandas das sociedades contemporâneas. 

 

Palavras-chave: Habermas; Dignidade Humana; Direitos Humanos; Cosmopolitismo; 

Democracia Transnacional. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT: Based on the ideas of Jürgen Habermas (1929), this investigation analyzes the 

following hypothesis: the complexity of contemporary societies, marked by pluralism and 

interculturalism, requires reorganization in legal terms. There is need the foundation of a 

cosmopolitan legal order through human rights conceptually linked to human dignity. 

Regarding the foundation of such rights, in addition to normative resources based on the public 

and private autonomy of citizens, there is the perspective of the conceptual link with dignity 

that offers two new lines of reflection. Namely: A) the perspective of human dignity as a moral 

source for constitutional practice and B) the conception of social recognition linked to the 

concept of dignity. The constant experiences of violations against the dignity of the human 

person that occurred throughout in history fulfilled three main functions in the construction of 

human rights: I) the inventive function; II) the heuristic function and III) the seismographic 

function. From them, dignity matters for the law as a moral, a universal and also an egalitarian 

content. Therefore, it currently represents the most effective normative resource to neutralize 

conflicts arising from discussions about human rights. In this context, the functioning of the 

law requires a dual structure, composed of both the grounding discourse and the application 

discourse. Thus, when there is a real experience of violation of human dignity, the need to apply 

a series of human rights conceptually linked to it is reaffirmed. In this sense, the proposal is 

directed towards the idea of a realistic utopia of human rights, as it is confirmed in the lived 

experience. From this perspective, only a cosmopolitan legal order implemented through human 

rights, in the wake of transnational democratization, is capable of to supply the demands of 

contemporary societies.  

 

Keywords: Habermas; Human Dignity; Human Rights; Cosmopolitanism. Transnational 

Democracy. 
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INTRODUÇÃO  

 

A crescente “onda” conservadora na política atual, verificada em governos como o 

brasileiro, o italiano, o francês, o inglês e o russo, entre outros, não condizem com a também 

crescente interconexão entre as sociedades e a pluralização de formas de vida, pressupostas por 

uma sociedade mundial cada vez mais globalizada1. Tampouco condizem com a garantia e a 

proteção dos direitos humanos, tão necessários para a salvaguarda da dignidade da pessoa 

humana e da paz entre os povos. Nesse contexto, a proposta articulada por Habermas se refere 

a uma ordem jurídica cosmopolita baseada em direitos humanos, pressupondo uma 

democratização transnacional. Isto é, uma democratização para além das fronteiras: essa é a 

tese que parece atender às necessidades dessas sociedades em crescente processo de 

globalização, assim como em constante interdependência, cuja complexidade não comporta 

mais os fenômenos como o do conservadorismo político, tampouco a estrutura do direito 

internacional tal como é possível verificar atualmente.  

O cenário atual é de globalização política e econômica. Para Jürgen Habermas (1929-), 

tal conjuntura tem como consequência a transnacionalização da democracia. E esse conceito, 

permite a legitimação da democracia para além das fronteiras do Estado-nação: apenas uma 

sociedade civil transnacional pode prover o direito cosmopolita. Importa destacar que o autor 

pensa inicialmente a transnacionalização democrática com base na União Europeia. A 

institucionalização de tal projeto pretende ultrapassar uma união comercial entre as nações.  

Habermas tem por objetivo superar os limites do Estado nacional e implementar “uma soberania 

 
1 A globalização deve ser entendida em seu sentido amplo como sendo um dos processos de aprofundamento em 

nível internacional da integração: a) econômica; b) social; c) cultural; e d) política. Nos termos de Habermas (2006, 

p. 183), “com o termo ‘globalização’ designamos os processos dirigidos à ampliação mundial do comércio e da 

produção, de mercados financeiros e de bens, de modas, mídias, programas, notícias e redes de comunicação, de 

fluxos do trafego, movimentos migratórios, riscos da tecnologia de grande porte, de danos ao meio ambiente e 

epidemias, do crime organizado e do terrorismo. Os Estados nacionais enredam-se em dependências de uma 

sociedade mundial progressivamente interdependente, cuja especificação funcional avança de modo totalmente 

indiferente às fronteiras territoriais”.  E ainda, segundo ele (HABERMAS, 2006, p. 183), essa “globalização da 

economia e da sociedade consolidou o contexto de inserção que Kant discutira em relação à ideia de um Estado 

cosmopolita na constelação pós-nacional”. Assim, ele parte do conceito de cosmopolitismo de Kant (1724-1804), 

uma vez que, em tal perspectiva, este pode efetivar-se por meio da fundamentação das bases jurídicas de um ideal 

normativo da “paz perpétua”, que traduz-se em um ideal de justiça global. Nesse contexto, Habermas articula 

algumas reformulações ao conceito proposto por Kant. Tais reformulações direcionam-se à implementação de uma 

democracia cosmopolita com vínculos jurídicos mais fortes e baseada em direitos humanos. “Desse modo, com 

Kant, além de Kant, Habermas propõe atualizar o cosmopolitismo a partir da institucionalização de uma 

‘democracia supranacional’ em que os cidadãos tenham igual peso perante os Estados nacionais e, além disso, 

grupos e blocos como G7 e União Europeia não sejam conduzidos sob propósitos meramente monetários em 

detrimento da participação dos cidadãos nas decisões políticas. O substrato normativo deste cosmopolitismo 

habermasiano remete aos direitos humanos e estes por sua vez têm por base a ideia moral de dignidade humana 

considerada como um ‘sismógrafo’ e um critério universal para uma ordem jurídica democrática e justa” (DUTRA; 

LIMA, 2020, p. 42). Essas reformulações serão detalhadas no desenvolvimento do texto. 
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cooriginária entre cidadãos e povos dos Estados europeus” (DUTRA; LIMA, 2020, p. 37). 

Nesse sentido, é necessário que “as relações entre Estados e cidadãos pensadas dentro de uma 

ancoragem democrática e cosmopolita sejam implementadas a partir do que ele denomina 

‘soberania popular compartilhada’” (Idem, 2020, p 45). Nesse sentido, Habermas busca 

reformular o projeto cosmopolita que Immanuel Kant (1724 - 1804) preconizou na obra À Paz 

Perpétua, de 1795.  

A democracia transnacional pode concretizar-se somente por meio do compartilhamento 

da soberania que deve ocorrer entre os cidadãos e os Estados, ambos participando 

reciprocamente tanto na elaboração quanto no cumprimento das normas. Se partirmos dessa 

premissa, um reordenamento jurídico faz-se necessário. Assim, considerando, no pensamento 

do autor há a fundamentação dos direitos humanos visando a efetivação de um direito 

cosmopolita, o qual é indispensável. E estes são concebidos a partir de sua vinculação 

conceitual com a dignidade humana. Esta, por seu turno, constitui-se como o “eixo central e a 

base normativa universal do direito e do Estado democrático” (Idem, 2020, p. 50). Nas palavras 

de Habermas (2012b, p.16): “a dignidade humana é um sismógrafo que mostra o que é 

constitutivo para uma ordem jurídica democrática”. Assim, ela “expõe” aos cidadãos, quais são 

os direitos que eles devem se atribuir de forma recíproca para serem respeitados em sua 

condição de “membros de uma associação voluntária de livres e iguais” (HABERMAS, 2012b, 

p. 17). 

Nesse contexto, a investigação abordará a fundamentação de uma ordem cosmopolita 

por meio dos direitos humanos, os quais recebem uma carga moralizante por meio da dignidade 

humana, e apresenta-se atualmente como o recurso normativo mais eficaz para o discurso de 

aplicação de tais direitos. Entretanto, a hipótese geral engendra questões intrigantes, quais 

sejam, a) a problemática inerente à própria fundamentação de tais direitos no que se refere a 

sua gênese lógica. Por exemplo, a tensão entre os direitos humanos e a soberania popular e a 

relação entre autonomia pública e privada, que permitem uma interpretação referente ao mau 

uso imperialista de tais direitos2; b) o problema referente à interpretação fundamentalista desses 

direitos, que decorre da identificação entre os direitos humanos e os “direitos morais”; e c) a 

questão da adesão do conceito de dignidade humana como recurso normativo de fundamentação 

do direito e do Estado de Direito. 

 
2 Verifica-se o mau uso imperialista dos direitos humanos quando há uma instrumentalização de tais direitos por 

meio de Estados “poderosos” que utilizam indevidamente tais direitos com o objetivo de dominar outros Estados 

que estão em situação de vulnerabilidade econômica, em guerra, ou com doenças, por exemplo. 
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Com base no exposto, e objetivando explicitar tais “pontos problemáticos”, a 

Dissertação abordará em seu primeiro capítulo: a) os aspectos gerais da fundamentação de um 

cosmopolitismo jurídico por meio dos direitos humanos na perspectiva de Habermas; b) a 

retomada habermasiana do projeto emancipatório da modernidade; c) a crítica de Carl Schmitt 

(1888-1985) referente ao mau uso imperialista dos direitos humanos endossando uma 

interpretação fundamentalista dos mesmos, bem como uma perspectiva substancialista acerca 

da soberania popular; d) a tensão entre os direitos humanos e a soberania do povo, bem como 

a relação entre a autonomia pública e a autonomia privada, e a confusão devido a identificação 

entre os direitos humanos e “direitos morais”, a partir do pensamento de Habermas; e, por 

último, e) o nexo interno entre os direitos humanos e a soberania do povo. 

Em seguida, abordaremos, no capítulo seguinte (II), o modo como Habermas concebe 

atualmente os direitos humanos, enfatizando: i) o vínculo conceitual entre a dignidade humana 

e os direitos humanos; ii) a problematizações acerca dos direitos humanos em sociedades 

plurais e complexas; iii) o conceito de dignidade humana como fonte moral para a prática 

constitucional e o reconhecimento social; iv) a pretensão universal dos direitos humanos; v) as 

mudanças no contexto político que levaram o autor a optar pelo conceito de dignidade humana 

como o recurso normativo mais adequado para a fundamentação do direito e do Estado de 

Direito; vi) os limites da dignidade humana na esfera jurídica; vii) as implicações do teor moral 

atribuído à dignidade humana no que tange à decorrente moralização dos direitos humanos; 

viii) a autonomia como fundamento da dignidade humana na perspectiva de Kant; e ix) a 

argumentação de Habermas contra as críticas orientais aos direitos humanos e aos autores 

comunitaristas.  

Por fim, investigaremos no último capítulo (III), a) o cosmopolitismo jurídico como 

uma necessidade das democracias transnacionais; b) a utopia realista dos direitos humanos e a 

democratização transnacional; c) os conceitos de sociedade transnacional, de cidadania e de 

cosmopolitismo na perspectiva de Kant; d) a cidadania no contexto de uma rede mundial de 

comunicação; e, e) a fundamentação de uma ordem jurídica cosmopolita concretizada por meio 

dos direitos humanos, moralizados pela dignidade humana na perspectiva das acepções de 

Habermas.  
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Nesse interim, o método de abordagem utilizado para o desenvolvimento da presente 

pesquisa será o Dialético3. Com a finalidade de sustentar a Hipótese Geral4 comparar-se-á e 

também contrapor-se-á as obras que compõem o referencial teórico, bem como os principais 

conceitos utilizados para sua fundamentação. Nesse sentido, os escritos mais recentes de 

Habermas serão contrastados com os mais antigos, visando a expor as possíveis contradições, 

aprimoramentos e mudanças nos conceitos desenvolvidos por ele no decorrer de sua obra. E 

isso especialmente no que tange os referentes à: (i) dignidade humana, (ii) direitos humanos, 

(iii) moral, (iv) direito e (v) justiça. Expor-se-á, também, a relação de dialeticidade entre o 

direito e a moral.  

 Afim de complementar esse método de abordagem, serão utilizados dois métodos de 

procedimento: a) o histórico e, b) o funcionalista5. O método histórico será aplicado com a 

finalidade desenvolver uma averiguação da História dos seguintes elementos, (enquanto 

processo e produto): a) dignidade humana, b) direitos humanos, c) cosmopolitismo d) 

democracia, e, e) Estado-Nação. O método funcionalista será utilizado para investigar a função 

dos direitos humanos na Constituição com o objetivo de compreender como eles afetivamente 

operam nas sociedades. Para tanto, a metodologia utilizada para a investigação, é de natureza 

bibliográfica. Nesse contexto, os estudos iniciam com a exegese das obras Habermasianas que 

abordam o tema.6 Em outros termos, que compõem a bibliografia principal do referencial 

 
3 A Dialética, além de ser uma maneira de filosofar, também pode ser entendida como um método. E este foi 

teorizado por Platão. Hegel e Marx foram os seus principais expoentes. A dialética interpreta a realidade “como 

um jogo de contrários, de opostos e, igualmente, sempre considera a totalidade, através de mediações (PAVIANI, 

2013, p. 79). Assim, o método dialético é um modo de conhecer que articula, de uma maneira própria, o 

conhecimento, a linguagem e a realidade, priorizando o conceito, isto é o conhecimento que o sujeito cognoscente 

possui e altera. Assim, “a afirmação (tese), a negação (antítese), e a negação da negação (síntese) concentram-se 

no conceito, como oposição e conciliação dos contrários nas coisas” (Idem, 2013, p. 69). Essa tríade, formada pela 

tese, antítese e síntese, é consolidada pela Filosofia Hegeliana, que compreendia o movimento da realidade como 

dialético, isto é, jamais como estático: os conceitos estão sempre passíveis de alterar-se e transformar-se. De acordo 

com este Método, os fatos são considerados em seu contexto histórico, seu desenvolvimento e alterações. Nele, as 

contradições são superadas e, gerando novos conceitos, ou conhecimentos e, a partir disso, novas contradições 

(alterações ou transformações) podem ser geradas. Em busca de um equilíbrio, um novo movimento ocorre, e uma 

nova superação, a qual é sempre provisória, pois permite o engendramento de sucessivos movimentos.  
4 A Hipótese Geral consiste na afirmação de que para Habermas, a crescente globalização política e econômica 

tem como consequência a transnacionalização da democracia, que reivindica um reordenamento em termos 

jurídicos, buscando o estabelecimento de um Estado jurídico nos termos do direito cosmopolita, fundamentando-

se por meio dos direitos humanos, que estão conceitualmente vinculados com a dignidade humana. A esta última, 

Habermas atribui a função de atuar como base fundamental de normas jurídicas. Apontando para uma utopia 

realista dos direitos humanos, que se concretiza na democratização transnacional. 
5 Segundo Paviani, o método histórico consiste em analisar os fenômenos sociais e humanos, bem como os dados 

da pesquisa por meio de uma perspectiva histórica. O método funcionalista caracteriza-se por partir de um objeto 

específico e elevá-lo a um nível abstrato. Refere-se sobretudo à interpretação das relações entre os mais distintos 

componentes de uma sociedade ou cultura. Estes são analisados a partir da função das suas unidades no conjunto. 
6 São elas: Sobre a Constituição da Europa (2011), Inclusão do Outro (1996), nos volumes I e II de Direito e 

Democracia: entre facticidade e validade (1992), Mundo de la Vida, política y Religión (2012), O Ocidente 

Dividido (2004), Na Esteira da Tecnocracia (2013), Para o uso pragmático, ético e moral da Razão Prática (1989) 

e Técnica e Ciência como “Ideologia” (1968). 
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teórico. Utilizar-se-á, também, uma bibliografia de apoio, a qual é composta pelos textos 

denominados de “clássicos”7. Complementarmente, mas também suplementarmente, serão 

utilizados textos de comentadores que realizaram análises acadêmicas contemporâneas 

referentes ao tema dos direitos humanos, da democracia, e do cosmopolitismo. 

Nesse interim, no âmbito da Filosofia política e do Direito, a pesquisa abordará questões 

importantes e atuais acerca da sociedade contemporânea. Problematizando o debate acerca da 

dignidade humana e dos direitos humanos, os quais são constantemente descaracterizados e 

violados, prejudicando a formação de uma ordem política justa. Serão abordadas também, 

questões referentes à globalização econômica e política, à estratificação nas sociedades atuais, 

a transnacionalização da democracia, as relações de poder, a atual crise democrática, e a rede 

de comunicação global. No âmbito de uma democracia transnacional é basilar destacar, 

portanto, a importância do debate acerca da formação de uma humanidade mais solidária, de 

uma esfera pública mais fortalecida e de um debate público mais qualificado, onde a dignidade 

humana e os direitos humanos sejam respeitados.  

 

 

 
7 À Paz Perpétua (1795) e a Metafísica dos Costumes (1797) de Immanuel Kant (1724 - 1804); O Conceito do 

Político (1932), Teologia Política (1922), Teoría de La Constitución (1928) e A Crise da Democracia Parlamentar 

(1996) de Carl Schmitt (1888-1985); O Direito dos povos (1999) e Liberalismo Político (1993) de John Rawls 

(1921-2002); Verdade e Progresso (2005) de Richard Rorty (1931-2007). 
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1. A FUNDAMENTAÇÃO DE UMA ORDEM JURÍDICA COSMOPOLITA POR MEIO 

DOS DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA HABERMASIANA 

 

Habermas pretende retomar o projeto emancipatório articulado especialmente por 

Immanuel Kant (1724-1804) no qual a razão é entendida como um instrumento de emancipação. 

Esta, de acordo com a interpretação de Habermas, é concretizada por um ideal de razão 

comunicativa que se contrapõe à razão instrumental. Sendo fundamental, para a realização do 

projeto emancipatório, a busca pela autonomia e liberdade do sujeito nos âmbitos individual e 

social. O autor compreende que 

 

não se pode ignorar que os regimes totalitários do século XX com as atrocidades de 

sua política de criminalidade em massa desmentiu de forma inaudita a presunção de 

inocência do direito internacional clássico. Por essa razão histórica, encontramo-nos 

a muito tempo numa transição do direito internacional clássico, para o que Kant 

anteviu como cosmopolita. Isso é um fato e eu não vejo, do ponto de vista normativo, 

uma alternativa para esse desenvolvimento (HABERMAS, 2006, p. 25). 

 

Para Habermas, a crescente globalização política e econômica tem como consequência 

a transnacionalização da democracia. Esta, por sua vez, reivindica um reordenamento em 

termos jurídicos, buscando o estabelecimento de um direito cosmopolita, que se fundamenta 

por meio dos direitos humanos. Estes, estão conceitualmente vinculados à dignidade humana, 

à qual é atribuída a função de atuar como base fundamental de normas jurídicas, substituindo-

se o “peso” do discurso que anteriormente assumia centralidade nas obras do autor. Habermas 

é explícito quanto às condições para a realização desse ideal: “só se pode aspirar realisticamente 

à meta ambiciosa de uma política mundial, se a organização mundial se restringir a duas funções 

precípuas – a garantia da paz e a realização global dos direitos humano” (HABERMAS, 2006, 

p. 110). 

 Assim, visando aos problemas que envolvem a fundamentação dos direitos humanos e 

desenvolver essa hipótese, no presente capítulo abordaremos (1.1) a retomada do projeto 

emancipatório como possibilidade de planejamento de um Estado jurídico nos termos do direito 

cosmopolita, fundamentado em direitos humanos; (1.2) a importância da contribuição teórica 

de Carl Schmitt para pensarmos a problemática dos direitos humanos, da política, e da 

democracia; (1.3) As consequências de um mau uso imperialista dos direitos humanos; (1.4) a 

tensão entre os direitos humanos e a soberania a popular, e a relação entre a autonomia pública 

e a autonomia privada; e (1.5) o nexo interno existente entre os direitos humanos e a soberania 

popular. 
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1.1 A retomada do projeto emancipatório da Modernidade para a possibilidade de 

efetivação de um Estado jurídico nos termos do direito cosmopolita, fundamentado por 

meio dos direitos humanos 

 

Os “direitos humanos” foram proclamados pela Assembleia Geral da ONU na 

Resolução 217-A(III)8, por meio de uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 10 

de dezembro de 1948, após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). No que tange às relações 

internacionais, a Declaração modificou a clássica lógica da Paz de Westfália (1648)9, na qual 

os Estados eram concebidos como soberanos e independentes, não havendo reconhecimento a 

povos e a indivíduos. Assim, o sistema internacional, antes dessa Declaração, operava-se de 

forma intraestatal, isto é, com base na coexistência e nos conflitos de Estados soberanos. As 

normas do Direito Internacional Público tradicional, geradas por esses Estados em coexistência, 

referiam-se às “razões de Estado”, e por isso não contemplavam as relações entre os Estados e 

os próprios cidadãos.  

No século XIX, havendo uma maior interdependência entre os Estados foi preciso 

inverter a lógica de Westfália: as normas de mútua obtenção não mais supriam as demandas 

dos Estados em crescente interdependência, sendo necessária a substituição delas por normas 

de mútua colaboração em uma dimensão internacional. Essas “normas de mútua colaboração” 

encontraram efetividade no pactum societatis, de 1919, realizado pela Sociedade das Nações, 

após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Tal pacto foi considerado com valor universal e 

possuía dois objetivos principais: I) regular o uso da força e II) evitar a destrutividade da guerra 

moderna. E, como motivação: propiciar a) a independência das nacionalidades, b) a segurança 

coletiva, e c) a paz mundial. Porém, nesse período, a função atribuída aos direitos humanos era 

limitada.  

 
8 Antes da Declaração Universal, os direitos humanos “remontam à Bill of Rights da Virgínia e à Declaração de 

Independência dos EUA, em 1776, bem como à Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de 1789” 

(HABERMAS, 2018, p. 319). Tais declarações tiveram inspiração no direito racional que remontam especialmente 

à Rousseau (1712 – 1778) e Locke (1632 – 1704). A Bill of Rights da Virgínia foi promulgada em 1776, nos 

Estados Unidos, quando o país buscava a independência. A Declaração objetivava proclamar os direitos naturais 

e positivos inerentes ao ser humano, tal como o direito a rebelar-se contra um governo “injusto”. A Declaração de 

Independência dos EUA, em 1776, propiciou a independência das treze colônias situadas na América do Norte da 

Grã-Bretanha. O documento foi redigido por notáveis nomes da intelectualidade da época, como: Thomas 

Jefferson (1743 – 1826), John Adams (1735 – 1826), Benjamin Franklin (1706 – 1790), Roger Sherman (1721 – 

1793) e Robert R. Livingston (1746 – 1813). A Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, fora elaborada 

em 1789, durante a Revolução Francesa (1789–1799). Inspirada nos direitos naturais, a declaração consistia na 

definição dos direitos individuais e coletivos dos seres humanos como direitos universais. 
9 O “Tratado de Westfália” é a junção de um conjunto onze tratados que foram assinados no transcorrer do ano de 

1648, os quais visavam a findar com a Guerra dos Trinta Anos (1618-1638), que, em seu decorrer, foi marcada 

por uma série de conflitos entre os países europeus. 



8 
 

Por outro lado, com a Carta da ONU10 de 1945, a discussão acerca dos direitos humanos 

obteve outra proporção, pois ela universaliza tais direitos, que terão, a partir de então, uma 

atribuição importante na instituição da ordem mundial. Habermas aponta que a Carta da ONU, 

devido às três inovações normativas, tem as qualidades de uma de constituição, mesmo que por 

natureza ela não represente uma constituição global e nem se pretenda passar por uma11. Isso 

pode ter atestado, por meio de, 

 
- associação explícita do objetivo da garantia de paz com uma política de direitos 

humanos; ¬ a vinculação da proibição do uso de força com uma ameaça realista de 

persecução penal, assim como; - o caráter includente da organização mundial e a 

universalização do direito por ela estabelecido. (HABERMAS, 2006, p.165) 

 

Nesse sentido, Habermas ressalta as inovações que ocorreram no direito internacional 

após 1945. Explicando que: 

 
essas inovações apontam menos no sentido de uma república mundial que 

monopolizasse a força do que - ao menos conforme a sua pretensão – na direção de 

um regime supranacional de paz e de direitos humanos, que através da  pacificação e 

da liberalização da sociedade mundial, deve criar as pré-condições para que uma 

política mundial interna, sem governo mundial, possa funcionar  num plano 

transnacional (HABERMAS, 2006, p.165). 

 

 Para além de um plano interestatal, direcionado somente à soberania dos Estados, 

visando garantir a salvaguarda da paz e da segurança coletiva, era preciso, naquele momento, 

pensar em uma sociedade de indivíduos livres e iguais, também soberanos. Isso tornou-se 

notório internacionalmente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo basilar 

para a reflexão acerca da emancipação humana12 no que tange à vida coletiva e à relação entre 

 
10 A Carta da ONU é o tratado que instituiu as Nações Unidas. Seu surgimento oficial foi em 24 de outubro de 

1945. Esta Carta é considerada o documento mais importante da Organização. 
11 Em O Ocidente Dividido, Habermas critica o papel desempenhado pela ONU atualmente. Ele aponta, que às 

vezes a organização não passa de um “tigre de papel”, uma vez que está à serviço das grandes potências. Nesse 

sentido, o autor indica que “a discrepância entre dever e conseguir, entre direito e poder, distorce tanto a 

credibilidade da ONU quanto a prática intervencionista de Estados arbitrários, que apenas usurpam um mandato – 

ainda que por bons motivos – e assim pervertem o que seria justificável como uma ação policial em um ato de 

guerra” (HABERMAS, 2006, p.26-27). 
12 O conceito de Emancipação Humana, remonta ao Iluminismo, mais precisamente, a Kant, que em seu artigo 

Resposta à pergunta? O que é isso, o Aufklärung? (1784), responde ao referido questionamento, afirmando que o 

Esclarecimento [ou Iluminismo], isto é, a emancipação humana, é a saída do homem da menoridade por meio do 

uso público da razão. Posteriormente, o pensamento de Kant foi refutado por Karl Marx (1818 – 1883), que afirma 

a impossibilidade de uma emancipação humana, mas somente de uma emancipação política, pois a sociedade 

burguesa não permite que os indivíduos se tornem emancipados. Na contemporaneidade, tal discussão foi retomada 

pela Teoria Crítica, especialmente por Theodor Adorno (1903 – 1969), que propôs a superação de uma concepção 

idealista e individualista da ideia de emancipação humana, entendida como autonomia do sujeito. O filósofo 

frankfurtiano sugeriu que tal concepção deveria ser ampliada à toda sociedade com o objetivo de superar 

coletivamente a fragmentação e a instrumentalidade científicas, por meio de um conhecimento objetivo, que 

permitiria detectar os mecanismos de dominação social e de alienação. 
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os que governam e os que são governados. Assim, tal declaração procede como uma versão 

mais aprofundada da Carta da ONU, promulgada três anos após esta.   

No pensamento de Habermas, a emancipação humana e social, desempenham um papel 

importante. Ele desenvolve uma teoria social emancipatória, a qual preconiza a ideia de que 

nosso conhecimento é guiado por um interesse. Este pode ser: a) técnico; b) prático, ou c) 

emancipatório13. O último, constitui-se em uma forma de saber, tal como as ciências naturais e 

do espírito. A diferença entre as últimas, corresponde a diferença entre o agir instrumental e o 

agir comunicativo14, respectivamente. Assim, a ciência deve reivindicar metodicamente o 

exercício autorreflexivo, pois, há uma correspondência entre autorreflexão e emancipação, uma 

vez que ambas rejeitam o dogmatismo.  

O autor aponta a psicanálise freudiana como único exemplo disponível de tal exercício, 

uma vez que a análise provoca a autorreflexão no analisante, levando-o a uma possível 

transformação existencial. Havendo, por parte deste, um interesse pela emancipação e pela 

autolibertação da condição de dor e de carência em que possivelmente se encontra. Nesse 

sentido, para Habermas, isso “representa um modelo para uma teoria social crítica, cujo 

interesse emancipatório consiste na eliminação da dor e das carências sociais” (Idem, 2009, 

p.64) como outrora ocorria no âmbito individual do sujeito.  

Assim, “é preciso reconhecer um interesse cognitivo emancipatório que existe 

legitimamente ao lado do interesse técnico das ciências naturais e prático, das ciências do 

espírito” (Idem, 2009, p.66). Paralelamente à psicanálise freudiana, tal interesse deve conduzir 

à elaboração de uma teoria crítica do social que “identifique as patologias sociais e contribua 

com isso à sua eliminação” (PINZANI, 2009, p. 66). 

 
13 O interesse emancipatório, é constitutivo da natureza humana “estando presente nas ciências sociais críticas, na 

crítica da ideologia e na psicanálise – e isso o leva a estabelecer uma analogia entre o processo terapêutico 

individual e a atividade das ciências críticas do espírito” (PINZANI, 2009, p. 61). 
14 Habermas define a Ação Comunicativa que, orientada pelo entendimento, deposita na linguagem a   função de 

ser um meio para que os indivíduos, ao se comunicarem, alcancem um consenso, e também as modalidades de 

Ação Estratégica e de Ação Instrumental. Esta última permite realizar intervenções técnicas nos estados de coisas 

e acontecimentos. As ações estratégicas e as instrumentais caracterizam-se por seus participantes buscarem 

primeiramente o sucesso pessoal, assim como a realização dos fins desejados. Elas são ações que têm por finalidade 

a manipulação instrumental, na medida em que o agir pode receber a função de alcançar determinadas metas 

pessoais, permitindo que o sujeito use os demais indivíduos para a realização das suas próprias finalidades, 

ocasionando, assim, o agir estratégico. Vale ressaltar que são ações propriamente sociais apenas aquelas que se 

configuram como ações comunicativas e como ações estratégicas. Habermas segue a linha argumentativa de 

Dürkheim (1858 – 1917) e de Parsons (1902 – 1979) para afirmar que “complexos de interação não se estabilizam 

apenas através de influência recíproca de atores orientados pelo sucesso” (HABERMAS, 2012, p. 45) de modo 

que a sociedade tem que ser integrada por meio do agir comunicativo, isto é, mesmo que em situações de conflitos 

os agentes estejam autorizados a agir estrategicamente. 
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Habermas embasa-se em uma teoria (socio)evolutiva da História. Para além do que 

Marx teorizava, o autor entende que o progresso pode ser detectado não somente no 

desenvolvimento das forças de produção, pois também existem níveis de desenvolvimento para 

as formas de integração social. Para ele, os interesses condutores do conhecimento podem ser: 

a) técnico, b) prático, ou c) emancipatório, os quais se forjam no médium dos seguintes meios 

de socialização particulares: a) o trabalho, b) a linguagem e c) a dominação. Em Técnica e 

Ciência como Ideologia (2011), o ele escreveu:  

 
A espécie humana assegura sua existência em sistemas de trabalho social e de 

autoconservação violenta; garante uma vida comum mediada pela tradição na 

comunicação linguística cotidiana; e, finalmente, por meio das identidades do eu, 

permite uma configuração sempre renovada da consciência do indivíduo com relação 

às normas do grupo em todos os níveis de individuação. Dessa forma, portanto, os 

interesses condutores do conhecimento se encontram aderidos às funções de um eu 

que se adapta mediante processos de aprendizagem às condições eternas da vida; que 

se desenvolve mediante processos de formação no contexto comunicativo de um 

mundo da vida social; e que constrói uma identidade no conflito entre demandas 

pulsionais e coerções sociais. (HABERMAS, 2014, p.194. Grifo do autor.). 

 

Nesse sentido, ele reflete ainda sobre a questão da identidade de uma sociedade, 

concluindo que tal identidade é formada a partir de valores culturais que são modificáveis, 

devido a um processo de aprendizagem. A sociedade, tal como os indivíduos, por meio da 

aprendizagem, pode progressivamente evoluir. Assim, ao chegar ao final da evolução, esta 

encontrar-se-ia em um nível pós-convencional.  Nesse contexto, três características básicas 

descrevem tal nível. São elas: 

 
1. O agir individual se orienta por uma moral discursiva; 2. Os conflitos jurídicos 

podem ser regulamentados por meio do recurso a um direito formal gerado 

democraticamente; e 3. As instituições políticas são justificadas por pretensões de 

legitimidade fundamentadas discursivamente. (PINZANI, 2009, p. 76) 

 

Nesse interim, é com a intenção de renunciar “a qualquer perspectiva tecnocrática, 

orientada pela eficiência” (PINZANI, 2009, p.68), que Habermas introduz o conceito do 

discurso que, por não ser institucional, não pode ser compreendido como um sistema. Ele tem 

como função principal procurar argumentos e oferecer justificações. Assim, o autor desenvolve 

uma teoria do agir comunicativo “que persegue uma finalidade de emancipação, se baseia em 

uma teoria evolutiva da sociedade e tem como seu elemento central a ideia de uma razão 

comunicativa” (Idem, 2009, p 76).  

Habermas compreende que a modernidade, engendrava em si um potencial 

emancipatório, que fracassa devido a um fato patológico, diagnosticado por Adorno (1903 – 

1969) e por Horkheimer (1895 – 1973) na Dialética do Esclarecimento (1944): a passagem da 



11 
 

razão emancipatória para a razão instrumental. O autor pretende retomar tal Projeto Iluminista, 

que remonta especialmente à Kant, no qual a razão é entendida como um instrumento de 

emancipação que, para Habermas, é concretizada por um ideal de razão comunicativa que se 

contrapõe à razão instrumental.  

Assim, ao retomar o projeto emancipatório da modernidade, juntamente com Kant, 

Habermas almeja que alcancemos a maioridade, processo que somente é possível por meio da 

autorreflexão. É por intermédio da estrutura da linguagem15 que somos capazes de acessar a 

maioridade. O autor retoma o uso da linguagem do Idealismo Alemão, no qual, a vontade e a 

consciência16 são momentos da “razão”. Assim, “razão significa ao mesmo tempo vontade de 

razão” (HABERMAS, 2014, p.195). Nesse sentido, para Habermas “na autorreflexão, um 

conhecimento que se quer pelo próprio conhecimento corresponde ao interesse na maioridade. 

O interesse emancipatório do conhecimento se dirige à realização da reflexão como tal” (Idem, 

2014, p. 195). 

 Habermas retoma o conceito de razão prática de Kant, para afirmar que ela fundamenta 

os imperativos da vontade. Nesse sentido, o autor escreve que a razão prática se traduz na 

 

capacidade e fundamentar imperativos onde se modifique, conforme a referência à 

ação, ou o tipo de decisões a serem tomadas, não apenas no sentido ilocutório de “ter 

de” (müssen) ou “dever” (sollen), mas também o conceito de vontade, que deve poder 

ser determinado a cada momento por imperativos fundamentados racionalmente” 

(HABERMAS, 1989, p. 12). 

 

Nessa perspectiva, o dever, concretizado em mandamentos morais, é conduzido para a 

vontade livre. Isto é, pra a vontade de alguém que, ao agir, obedece a leis por si mesmo 

elaboradas. Isso constitui a vontade autônoma. Nas palavras de Habermas: “apenas a vontade 

conduzida pelo conhecimento moral e inteiramente racional, pode ser considerada autônoma” 

 
15 No Ensaio intitulado Conhecimento e Interesse, Habermas explica que, “aquilo que nos distingue da natureza é 

a única coisa que podemos conhecer segundo sua natureza: a linguagem” (HABERMAS, 2014, p. 195) 
16 Importa ressaltar que em Habermas o conceito de consciência não possui o mesmo sentido atribuído a ele na 

Modernidade. Ao retomar o Projeto Iluminista de emancipação, ele substituiu a ideia de razão subjetivista do 

indivíduo que pensa a si mesmo e no lugar propõs a ideia de razão intersubjetiva. Objetivando descentralizar a 

filosofia do sujeito, propondo uma definição de ação comunicativa, almejando assim, a superação da filosofia da 

consciência. De acordo com Deluiz (1995, p. 4), “Habermas propõe que a institucionalização da identidade do 

sujeito, a autoconsciência,  o processo de formação do espírito e da espécie seja concebido como resultante de 

ambos os processos: do trabalho e da luta pelo reconhecimento (interação). Enfatizando o potencial emancipatório 

da esfera cultural, na qual ocorrem os processos de interação, em detrimento da esfera do trabalho regido pelas 

regras de uma racionalidade instrumental Habermas aponta para a formação do sujeito, da identidade do “eu”, 

como um processo de aquisição de uma competência interativa, que consistiria na capacidade de participar em 

sistemas de ação cada vez mais complexos, em cujos poderia questionar as “pretensões de validade” embutidas na 

linguagem institucionalizada, através da argumentação, e buscar o entendimento (consenso) sobre a validade das 

normas sociais”. 
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(HABERMAS, 1989, p. 12). Destarte, a vontade que é determinada por fundamentos morais é 

interiorizada na razão argumentativa17.  

Nesse sentido, a busca pela emancipação humana e social são basilares para a realização 

do projeto emancipatório que Habermas retoma, e que em seu aspecto político visa à 

consolidação de um Estado jurídico nos termos do direito cosmopolita, fundamentado por meio 

dos direitos humanos. Importa lembrar, que o termo “direito cosmopolita”, remonta a Kant  que, 

em À Paz Perpétua (1795), define-o como sendo o, “complemento necessário de código não 

escrito, tanto do direito do Estado como do direito internacional, para um direito público dos 

homens em geral e, assim, para a paz perpétua, da qual pode-se aprazer encontrar-se na 

aproximação contínua sob esta condição” (Kant, 2010, p. 41). Assim, o direito cosmopolita é 

um princípio jurídico que tem validade no direito à hospitalidade. Tal direito garante ao 

estrangeiro que este não seja tratado de maneira hostil fora do seu território nacional. Assim, o 

cosmopolitismo na perspectiva de Kant, 

 
aborda os seres humanos em relação aos outros, isto é, aos habitantes de outros países 

("relação externa") e em inter-relação ("influência recíproca") (...) Para ele, esta 

situação é a de “cidadãos de um estado universal da humanidade”: cada um precisa 

cuidar do Planeta e dos seres que nele habitam. Esta é uma ampliação do conceito de 

cidadania, pois a perspectiva passa a ser aquela da Terra, e não de um país, grupo ou 

interesse específico (SCHIO, 2016, 244). 

 

Nesse contexto, buscar a maioridade por meio da autorreflexão, parece constituir a 

primeira etapa da evolução social necessária para a superação da estratificação, da desigualdade 

e do capitalismo brutal. Para avançarmos nesse projeto emancipatório rumo ao cosmopolitismo 

é necessário delimitar a relação entre os direitos humanos e a soberania popular, bem como, 

entre autonomia pública e privada. Entendendo-os como princípios distintos que se conectam, 

pressupondo-se reciprocamente. 

 

1.2 Carl Schmitt: um profícuo interlocutor de Habermas 

 

A promulgação dos direitos humanos fora “revolucionária” no contexto posterior à 

segunda guerra mundial, na medida em que conferiu, nos termos da lei, a dignidade e a liberdade 

para os indivíduos. Possibilitou também a elaboração de um projeto de emancipação humana, 

modificando o modo como se estruturavam as relações internacionais, bem como a relação 

 
17 Habermas enfatiza que “a capacidade de escolha racional não se estende aos próprios interesses e orientações 

de valor, mas as pressupõe como dadas” (HABERMAS, 1989, p. 12). Isto, é a razão é previamente orientada a 

seguir determinados valores.  
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entre governantes e governados. A discussão acerca da fundamentação dos direitos humanos é 

perpassada por muitas dificuldades. E isso ocorre, especialmente devido ao seu caráter abstrato. 

Estes problemas são inescapáveis. E, nesse sentido, Carl Schmitt (1888 – 1985) parece 

ser um dos mais profícuos interlocutores de Habermas: a argumentação dele é imprescindível 

para compreendermos as questões que envolvem a gramática dos direitos humanos. O primeiro 

problema a ser analisado, em oposição à Carl Schmitt, aborda um importante argumento 

referente ao mau uso imperialista dos direitos humanos preconizado pelo autor. O segundo, 

refere-se à tensão entre os direitos humanos e a soberania popular.  

O argumento acerca do mau uso imperialista dos direitos humanos foi articulado pela 

primeira vez por Carl Schmitt na obra de 1932, Der Begriff des Politischen (O Conceito do 

Político). Esse é um ponto basilar para pensarmos sobre a fundamentação desses direitos. Não 

raro, os direitos humanos são distorcidos por nações (conhecidas como “poderosas”) na medida 

em que são utilizados para defender os interesses destes, ou então, quando as superpotências 

desprezam a Carta das Nações Unidas e determinam para si mesmas o direito de intervir. E, 

mais ainda, quando a superpotência “conduz uma invasão que viola o direito das gentes 

humanitário e a justifica em nome de valores universais” (HABERMAS, 2012b, p. 33). Esses 

são alguns dos problemas que justificam a argumentação referente ao mau uso imperialista dos 

direitos humanos que Schmitt denuncia. Em sua obra, O Conceito do Político ele discorre sobre 

a utilidade do conceito de humanidade e sobre como muitas vezes a guerra é executada em 

nome da paz, devido à descaracterização dos conceitos amigo-inimigo, que constituem o 

conceito do político.  

Habermas compreende que Schmitt tem uma concepção belicista das relações 

internacionais, bem como da política em geral. Segundo o autor, o jurista se posiciona de forma 

contrária aos direitos humanos especialmente por entender tais direitos como “a ideologia que 

discrimina a guerra como um meio legítimo para a solução de controvérsias internacionais” 

(HABERMAS, 2012b, p. 34).  

 No entanto, alguns comentadores da obra de Schmitt, discordam de tal posicionamento 

de Habermas. Guerra (2013, p. 37), por exemplo, afirma que:  

 
para o pensador alemão, a guerra é apenas a realização extrema da inimizade, pois é 

preciso ter claro que sua definição do político, não é belicista, militarista, imperialista 

ou pacifista; quer dizer, seu intuito não é o de considerar a política como uma guerra 

sangrenta objetiva onde cada ação política fosse uma ação militar de guerra. O que 

Schmitt objetiva é reforçar a ideia de que em uma guerra está presente a decisão 

política acerca de quem é o inimigo. 
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Para Schmitt, a guerra configura-se em uma luta armada que ocorre entre duas unidades 

políticas organizadas que são inimigas18. Os conceitos de inimizade e de luta, devem ser 

interpretados a partir de seu sentido ontológico e original. Isto é, a luta é algo que: “cada pessoa, 

de certo modo, sempre está a travar simplesmente porque toda a vida humana não passa de uma 

“luta”, e cada ser humano, de um lutador” (SCHMITT, 1992, p. 58 – 59). O conceito de arma, 

por sua vez, é entendido como um artifício que serve apara aniquilar fisicamente o outro. A 

guerra, portanto, 

 
decorre da inimizade, pois esta é a negação ontológica de outro ser. A guerra é apenas 

a realização extrema da inimizade. Ela não carece ser algo de cotidiano, algo normal, 

nem precisa ser compreendida como algo ideal ou desejável, contudo, precisa 

permanecer presente como possibilidade real, enquanto o conceito de inimigo tiver 

sentido (SCHMITT, 1992, p. 59). 

 

Com isso, ele não pretende afirmar que a realização da guerra deve ser a finalidade da 

política, tampouco seu objetivo ou seu conteúdo. Ele também não objetiva afirmar que as ações 

políticas devem ser belicosas, ou que não seja politicamente correto evitar a guerra. O que o 

jurista está afirmando é que, a guerra: “é o pressuposto sempre presente como possibilidade 

real, a determinar o agir e o pensar humanos de modo peculiar, efetuando assim, um 

comportamento especificamente político” (Idem, 1992 p.60). Nesse sentido, Schmitt, 

diagnostica a belicosidade humana, ou seja, uma certa tendência natural do ser humano para o 

conflito. Assim, ele assume a perspectiva de um pessimismo antropológico, cujo qual sustenta 

a ideia de que o homem possui uma natureza combativa, não havendo, portanto, a possibilidade 

da não-existência da política19. 

Nesse momento, faz-se necessário esclarecer dois conceitos basilares no pensamento 

político do autor, a saber: a) distinção entre amigo e inimigo e b) o conceito do político. Schmitt 

(1992, p. 52) escreveu que “a diferenciação entre amigo e inimigo tem o sentido de designar o 

grau de intensidade extrema ou de uma ligação ou separação, de uma associação ou dissociação, 

ela pode, teórica ou praticamente subsistir sem a necessidade do emprego simultâneo das 

distinções morais, éticas, estéticas, econômicas ou outras.” Nesse sentido, as características 

 
18 Para Schmitt, a guerra nuca pode ser justa, uma vez que a justiça não faz parte do conceito de guerra. Quando 

este conceito é erroneamente utilizado, isso ocorre porque se tem em jogo alguma finalidade política. O povo, 

politicamente unido, tem de determinar por si mesmo quem é seu amigo e seu inimigo. Isto é, saber contra quem 

e porque está lutando. Esta constitui a sua essência política. O Estado, por seu turno não deve se isentar da 

responsabilidade e delimitar quem é o seu inimigo. De acordo com Schmitt (1992, p. 76), “uma guerra não tem o 

seu sentido no fato de ser a favor, de ideias ou normas jurídicas, mas sim no fato de que ela é feita contra um 

inimigo real”. 
19 Segundo o diagnóstico de Schmitt acerca da modernidade, podemos perceber que as considerações são de ordem 

técnica e econômica, ou seja, que na tentativa de desenvolverem-se cada vez mais, minimizam e camuflam as 

diferenças e os conflitos, causando uma constante neutralização de despolitização do político. 
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como a maldade, a fealdade, e a concorrência econômica não necessariamente são atributos do 

inimigo político. O contrário disso também é válido: características como a bondade, a beleza 

e utilidade econômica, tampouco constituem necessariamente o amigo: o inimigo, às vezes, não 

parece inimigo. Por isso, não é simples identificá-lo. Assim, resumidamente, inimigo político é 

“o outro que, em caso extremo, apresente possibilidade de conflitos que não possam ser 

mediados através de normatizações, imparcialidade e desinteresse” (GUERRA, 2013, p. 26).  

A dificuldade em estabelecer a diferenciação entre amigo e inimigo, ocorre 

especialmente no sistema liberal, pois, nele, o individualismo é elevado ao extremo. Destarte, 

a tarefa de identificar um inimigo se concretiza em “um conjunto de homens que se apresenta, 

publicamente, na condição de combatente a outro conjunto semelhante” (Idem, 2013, p. 28), é 

um empreendimento complexo.  Especialmente pelo endosso do individualismo, Schmitt, é um 

crítico ferrenho da democracia parlamentar liberal. O jurista argumenta que,  

 
O liberalismo procurou a partir de seu típico dilema entre espírito e economia (...) 

reduzir o inimigo a um concorrente, na perspectiva da economia, e a um oponente de 

discussões, na perspectiva do espírito. No domínio do econômico, de fato, não existem 

inimigos, mas apenas concorrentes, e num mundo totalmente moralizado e eticizado 

talvez apenas restem adversários de discussões (SCHMITT, 1992, p. 59). 

 

Assim, a perspectiva liberal aniquila a relação da díade amigo-inimigo, e com isso, 

elimina o caráter essencialmente político do povo e destrói a unidade política. Sendo que 

necessariamente a unidade política, em caso de luta contra o inimigo, “ou é a unidade decisiva 

para o agrupamento amigo-inimigo, e nesse sentido (e não em um sentido absolutista) soberana, 

ou ela inexiste” (SCHMITT, 2002, p.65). Assim, a perspectiva liberal, na concepção de Schmitt 

aniquila a soberania e a unidade do povo. 

Na teoria do jurista, a díade amigo-inimigo, constitui a natureza do político. E este é 

compreendido como o âmbito próprio da realização das atividades políticas. Em outros termos, 

essa é a categoria por meio da qual se decide e se reconhece quem são os amigos ou os inimigos. 

Importa ressaltar que, quando Schmitt refere-se ao conceito de inimigo, que é a essência do 

político, ele está pensando no inimigo público. Esse inimigo não se relaciona com os nossos 

adversários particulares, pelos quais mobilizamos afetos negativos20.  

 Nesse sentido, o político “parece assumir o papel de uma categoria transcendental, no 

sentido de conter referência imprescindível para a compreensão e articulação das comunidades 

 
20 Schmitt sentencia que o inimigo político não precisa ser odiado pessoalmente. A isso, ele acrescenta que 

“somente na esfera privada tem sentido amar seu “inimigo”, isto é, seu adversário” (SCHMITT, 1992, p. 55). 

Nessa sentença, ele ilustra com um interessante exemplo: “Mesmo no combate milenar entre cristandade e 

islamismo, jamais ocorreu a um cristão a ideia de que por amor aos sarraceos ou aos turcos, se deveria entregar a 

Europa ao Islã em vez e defendê-la” (Idem, 1992, p. 55)  
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modernas” (GUERRA, 2013, p. 22). Schmitt compreende que o político encontra sua realização 

não apenas por meio do Estado, mas também por intermédio de contraposições religiosas, 

morais, éticas e econômicas, por exemplo.   

Sempre que os homens estiverem objetivamente agrupados em amigos e inimigos, 

sempre que houver contraposições, então, haverá a realização do político. Ou seja, isso ocorre 

nas mais variadas atividades e relações humanas. Nesse sentido, “o político não é uma 

substância ou um domínio de objetos, mas uma relação, uma função, ou até ‘um modo’ (...) o 

político, então, designa o poder conflitante que comportaria toda a negociação humana” (Idem, 

2013, p. 30). Schmitt ilustra essa determinação com o seguinte exemplo:  

 
Uma comunidade religiosa21, que, enquanto tal, conduz guerras, seja contra adeptos 

de outras comunidades religiosas, seja guerra de outros tipos, constitui uma 

comunidade política, além de ser uma comunidade religiosa. Ela é uma grandeza 

política mesmo que tenha uma possibilidade de influência nesse processo decisório 

apenas num sentido negativo, se estiver em condições de impedir guerras mediante 

proibições a seus adeptos, ou seja, de negar ao adversário a qualidade de inimigo 

(SCHMITT, 1992, p. 63). 

 

Estando estabelecido o conceito do político22, segundo a elaboração de Schmitt, importa 

explicitar a diferença entre este e o conceito de política, o qual, no empreendimento teórico do 

autor, tem uma importância basilar. O conceito de “política”, ou “coisa política”, é identificado 

por Schmitt como “a gestão das atividades econômicas, as tarefas administrativas de um Estado 

ou unidade política, as relações com outros países e a criação de tratados ou leis” (GUERRA, 

2013, p.23). 

Sabe-se que, na Modernidade23, o Estado detém o monopólio da política. Nesse sentido, 

Schmitt faz ainda uma importante distinção entre o conceito do político e o conceito de Estado. 

O autor chama atenção para o fato de que é comum que tais conceitos sejam erroneamente 

equiparados, desenvolvendo uma espécie de “círculo vicioso” no que tange à conceituação 

deles, pois: “enquanto o Estado representa uma forma histórica, que a partir da era moderna 

passou a ser o centro das decisões no que concerne à paz e à guerra entre os povos, o político é 

definido como campo das decisões quanto ao amigo e ao inimigo” (Idem, 2013, p. 32). 

 
21 Schmitt, estende esse exemplo para uma união de pessoas reunidas em virtude de uma situação econômica, 

como por exemplo, um conglomerado industrial ou um sindicato. 
22 Importa ressaltar que há inconsistências na definição de Schmitt acerca do político. Na obra O Conceito do 

Político (1932), ele admite essa lacuna conceitual, observada pelo francês Julien Freund (1921 – 1993) e pelo 

americano George Schwab (1931 -). Tais inconsistências concretizam-se na falta de precisão e de clareza no 

desenvolvimento, especialmente, da seguinte questão: “o esclarecimento acerca das diversas espécies de inimigo, 

se convencional, real ou absoluto” (GUERRA, 2013 p. 23). 
23 Para Schmitt, a Modernidade refere-se a um espaço de tempo que vai “desde a transição da Idade média para a 

idade Moderna, até o período em que surgiu a Primeira Guerra Mundial” (GUERRA, p. 19) 
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Nesse contexto, Schmitt alerta para o perigo da equivalência entre o conceito de Estado 

e o de político, que ele compara com a enganosa equivalência entre Estado e sociedade, 

demonstrando que uma vez que esses conceitos de interpenetram “todos os assuntos até então 

políticos tornam-se sociais e vive-versa, todos os assuntos até então “apenas” sociais tornam-

se estatais, como ocorre, necessariamente numa coletividade democraticamente organizada” 

(SCHMITT, 1992, p. 47). Então, a partir identidade entre o Estado e o Político, há, 

necessariamente neutralizações e despolitizações de domínios relevantes. Desse modo, tal 

identificação, pode levar ao que o jurista chama de Estado total. Ele escreve que no Estado total, 

“tudo é, pelo menos potencialmente, político, e a referência ao Estado não mais consegue 

fundamentar um marco específico do “político” (Idem, 1992, p. 47). 

 Assim, na perspectiva do autor, o Estado, não é a única forma de realização do político: 

“a natureza e as propriedades do Estado moderno, como a soberania, a representação e a 

resolução pacífica de disputas internas, derivam da essência do político” (GUERRA, 2013, p. 

32). Destarte, diferentemente do que postulavam os demais teóricos políticos contemporâneos 

de Schmitt, que geralmente defendiam que o fenômeno político deriva-se de uma atividade 

genuinamente estatal, o jurista concebe que o Estado é definido a partir do político, ou seja, é 

derivado dele. Nas palavras dele: “o conceito do Estado pressupõe o conceito do político” 

(SCHMITT, 1992, p.43). 

Habermas tem um posicionamento muito crítico em relação às acepções de Schmitt: 

responsabiliza-o por não conceder o devido reconhecimento às proporções que o Regime 

Nazista (1933-1945) alcançou e de tampouco ter refletido sobre as consequências dos atos 

efetuados durante a regência dele. Habermas chega até mesmo a tachá-lo como fascista24. 

Sabemos que Schmitt foi um autor que pode ser qualificado como autoritário e conservador. 

Ele foi filiado ao Partido Nacional-Socialista, mesmo não tendo estabelecido uma relação 

profunda com este. Não se sabe, porém, sobre as motivações que o levaram ao ingresso no 

partido. E não pretendemos culpabiliza-lo por suas decisões pessoais, nem tampouco livrá-lo 

 
24 Em O Ocidente Dividido (2004), Habermas descreve Schmitt como fascista ao mencionar sua obra 

Völkerrechtlich Grossrauordnung, escrita em 1941. Habermas sentencia: “no meio da guerra, em 1941, já tendo 

em vista a expansão do Reich alemão na Europa oriental, Schmitt desenvolve uma concepção do direito 

internacional genuinamente fascista (embora após o fim da guerra a separe às pressas de seu viés nazista)”. 

(HABERMAS, 2006, p. 202 – 203. Grifo nosso). Mais adiante, referindo ao projeto que Schmitt teria elaborado 

originalmente para o terceiro Reich, Habermas afirma: “o projeto associa-se às tendências de desestatização da 

política, mas ao contrário design neoliberal ou pós-marxista, não minimiza o papel efetivo de comunidades 

políticas e governos capazes de ação. Antecipa a formação de regimes continentais, aos quais também no projeto 

kantiano se atribui um papel importante. Mas o design do projeto de Schmitt investe esses grandes espaços com 

conotações que se coadunam com a ideia de “uma luta das culturas”. Opera com o conceito expressivo-dinâmico 

do poder, que encontrou aceitação em teorias pós-modernas. Além disso, corresponde ao ceticismo amplamente 

disseminado em relação à possibilidade de um entendimento intercultural quanto a interpretações dos direitos 

humanos e da democracia capazes de alcançar aprovação geral.” (HABERMAS, 2006, p. 204) 



18 
 

de qualquer censura. Nos interessa apenas o constructo teórico dele e seus diagnósticos 

apurados acerca da Modernidade. 

Apregoamos, então que, apesar do seu envolvimento com o Partido Nacional-Socialista, 

não se pode negar a contribuição do jurista alemão para pensarmos as relações conflituosas que 

perpassam a sociedade. Como ele afirmou: “é impossível, racionalmente, negar que os povos 

se agrupam segundo o antagonismo amigo-inimigo, que este antagonismo até hoje ainda está 

dado realmente e como possibilidade real para cada povo politicamente existente” (SCHMITT, 

1992, p. 54 – 55). Nesse sentido, alguns fatos recentes parecem comprovar essa hipótese: não 

foi somente o Regime Nazista que utilizou práticas que desrespeitaram a dignidade humana por 

intermédio da violência coletiva. Podemos detectar estes mesmos aspectos, por exemplo, nas 

crueldades cometidas na prisão de Guantánamo, e nas guerras civis no continente africano. 

Encontramos também exemplos disso em conflitos cuja religião é usada para justificar a 

violência como, por exemplo, na disputa pelo poder no Afeganistão, entre os fundamentalistas 

radicais muçulmanos e não-muçulmanos. Os conflitos na Nigéria, onde cristãos e mulçumanos, 

desde 2002 combatem especialmente em razão de Sharia (uma lei Islâmica) ter sido 

estabelecida como principal fonte de legislação nos Estados do norte. O constante conflito entre 

xiitas e sunitas no Iraque, e o confronto permanente em Israel, entre judeus e mulçumanos. A 

grande questão que se circunscreve, é, o que fazer diante disso?  

A elaboração teórica do autor investiga a relação entre o Político e o Estado e mostra a 

tendência do homem para o conflito, oferecendo ferramentas essenciais para pensarmos 

criticamente o modelo moderno de democracia parlamentar liberal. Entretanto, apesar de o 

autor ter detectado diversos problemas importantes no que se refere à esfera política, e ter 

mobilizado temas essenciais para pensarmos o fenômeno político na contemporaneidade, 

argumentamos que as soluções apontadas por ele não são suficientes para resolver as diversas 

questões que nossa época impõe. Isso atribui-se ao autoritarismo defendido por ele. Pois, as 

soluções apontadas por Schmitt, não são capazes de satisfazer o modelo de vida social que 

procuramos estabelecer hodiernamente. Isto é, baseado em um regime democrático, que garanta 

os direitos fundamentais, e no qual seja assegurada a dignidade humana. 

Assim, na medida em que Habermas procura estabelecer uma ordem jurídica 

cosmopolita baseada em direitos humanos, que assegure a dignidade da pessoa humana e 

pressupõe uma democracia deliberativa, entendemos que as soluções apontadas pelo autor nos 

direcionam rumo à superação de problemas latentes em sociedades cada vez mais complexas. 

Exemplos desses problemas são a estratificação social, os conflitos socias, a desigualdade, o 

terrorismo e o conservadorismo moral que afeta o político. Destarte, analisaremos o 
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empreendimento teórico de Habermas em comparação à alguns pontos específicos do 

pensamento de Schmitt: os conceitos de autonomia pública e privada, soberania popular e 

direitos humanos. Assim, se as reflexões oferecidas pelo jurista alemão não são suficientes para 

suprir as demandas de uma sociedade cada vez mais interconectada, por outro lado propicia 

meios para refletirmos acerca de questões que ainda precisamos superar se quisermos 

concretizar futuramente uma sociedade cosmopolita fundamentada em direitos humanos, como 

almeja Habermas. 

 

1.3 O mau uso imperialista dos direitos humanos 

 

Habermas almeja retomar o projeto emancipatório engendrado na modernidade. Para o 

autor, uma organização mundial reformada deve garantir a paz e os direitos humanos.  Ele 

aspira o estabelecimento de uma ordem jurídica nos termos do direito cosmopolita. Esta, por 

sua vez, requer a aplicabilidade dos direitos humanos. Sendo estes indispensáveis para a 

garantia da paz e da proteção da dignidade da pessoa humana. Assim, um Estado jurídico 

cosmopolita deve estar fundamentado em tais direitos.  

Entretanto, mesmo que a constitucionalização dos direitos humanos tenha 

revolucionado o modo de pensar e de viver no momento, e que hoje atue assegurando os direitos 

fundamentais e a dignidade dos seres humanos, a sua aplicabilidade nem sempre é observada. 

E, como vimos, sua corrupção pode incorrer em um mau uso imperialista. Habermas observa 

que, 

 
enquanto os direitos humanos não significarem muito mais do que a exportação de 

liberdades de mercado e deixarem o curso livre  para a divisão de trabalho 

neoconservadora entre o fundamentalismo religioso e a secularização que leva ao 

esvaziamento, o ocidente de fato se apresenta como um figura destituída  de substância 

normativa (HABERMAS, 2006, p. 18) 

 

A falta de uma tal substância e a violação da dignidade, são algumas das consequências 

do desrespeito dos direitos humanos, que Habermas demonstra. 

De acordo com Schmitt, os direitos humanos são usados de maneira oportunista por 

determinados países, pois, ao se valerem do conceito de humanidade, controlam, manipulam e 

se beneficiam de outros países em situação de conflito ou guerra. Em O Conceito de Político, 

ele escreveu: 

 
“Humanidade” é um instrumento ideológico, particularmente útil das expansões 

imperialistas, e em sua forma ético-humanitária um veículo específico do 

imperialismo econômico (...) O emprego do nome da humanidade, a apelação à 
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humanidade, a confiscação dessa palavra, já que não se pode afinal de contas, 

empregar sem certas consequências tais nomes sublimes, manifestar a terrível 

pretensão de que se deve denegar ao inimigo, a qualidade de homem, declará-lo hors-

la-loi e hors I’humanité [Fora da lei e fora da humanidade]  e com isso levará a guerra 

à extrema desumanidade (SCHMITT, 1992, p. 81). 

 

Nesse contexto, Schmitt argumenta que as guerras podem ser estabelecidas em nome da 

humanidade. E, quando um Estado guerreia com outro, deturpando o referido conceito, busca 

apropriar-se dele e universalizá-lo diante do seu inimigo, destituindo-lhe oportunamente de 

qualquer humanidade. Ele enfatiza que esse tipo de “abuso” pode ser praticado também com 

outros conceitos como: “paz, justiça, progresso e civilização” (SCHMITT, 1992, p.81). Deste 

modo, para Schmitt, uma política imperialista dos direitos humanos, pode conduzir a guerras 

que criminalizam o adversário uma vez que há uma moralização deste, oportunizando a 

inumanidade. 

A realização da guerra em nome da humanidade é sempre um abuso e uma deturpação, 

porque segundo este jurista alemão, não existe a possiblidade da realização da mesma, uma vez 

que o conceito de humanidade e o conceito de inimigo são excludentes: o inimigo também é 

um ser humano, portanto, não  há diferença específica entre ambos. Mais ainda, a “humanidade” 

enquanto tal, “não é um conceito político e a ela não corresponde nenhuma unidade política ou 

comunidade e nenhum status” (Idem, 1992, p. 82). Falta, assim, um inimigo objetivo à 

humanidade enquanto tal. Portanto, toda e qualquer guerra declarada em seu nome é baseada 

em oportunismo, e configura-se em um uso abusivo e deturpado do conceito.  

Em contraposição à teoria dele de que a política dos direitos humanos pode conduzir a 

guerras inumanas, Habermas argumenta que esses enunciados advém de duas premissas falsas: 

a) “a política dos direitos humanos serve para impor normas que são parte de um universalismo 

moral” e b), “visto que os juízos morais pertencem ao código do ‘bom’ e do ‘mau’, a valorização 

moral negativa de um adversário na guerra (ou um oponente político) destrói a limitação 

institucionalizada em termos jurídicos da luta militar (ou da disputa política)” (HABERMAS, 

2018, p. 318).  

Com isso, Habermas argumenta que Schmitt tem uma interpretação fundamentalista 

acerca dos direitos humanos. O fundamentalismo, escreve Habermas, é “uma atitude espiritual 

que insiste na realização política das próprias razões e convicções ainda que não sejam de modo 

algum aceitas em geral” (HABERMAS, 2006, p. 15). Quando isso é aplicado aos direitos 

humanos, temos o fundamentalismo de tais direitos. Isso se manifesta, quando, por exemplo, 

na política dos direitos humanos se usa de uma legitimação moral para fazer alguma 

intervenção, que é o que denuncia Schmitt.  
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Opostamente a essa interpretação, Habermas destaca a ambiguidade que revela o duplo 

caráter dos tais direitos, sendo: a) de validade positiva, por serem normas constitucionais, e, b) 

de validade supra positiva, por serem direitos que contemplam qualquer pessoa humana. O 

autor argumenta que essa ambiguidade pode ser resolvida se adotarmos como pressuposto que,  

 

O conceito de direitos humanos não tem uma procedência moral, mas uma formação 

específica do conceito moderno de direitos subjetivos; portanto, eles possuem uma 

conceitualidade jurídica. Os direitos humanos possuem originalmente uma natureza 

jurídica. O que lhes confere à aparência de direitos morais não é seu conteúdo nem 

tampouco sua estrutura, mas seu sentido de validade que transcende os ordenamentos 

jurídicos dos Estados nacionais. (HABERMAS, 2018, p.320. Grifo do autor.). 

 

Assim, os direitos humanos apenas compartilham com os pressupostos “direitos 

morais”, a pretensão de validade universal. E, mesmo sendo fundamentados sob o ponto de 

vista moral, eles têm uma qualidade jurídica, não podendo ser identificados como normas. 

morais25. Enquanto direitos subjetivos, eles são passíveis de reivindicação. Habermas 

argumenta ainda que,  

 

a política dos direitos humanos de uma organização mundial só se inverte em um 

fundamentalismo dos direitos humanos quando ela arranja uma legitimação moral, 

sob o pretexto de uma legitimação com aparência jurídica, para uma intervenção que 

de fato nada mais é do que a luta de uma parte com as demais (HABERMAS, 2018, 

p. 337). 

 

Contrariando Schmitt, Habermas argumenta que será somente nesses casos que pode 

ocorrer o fundamentalismo dos direitos humanos. O primeiro afirmou que, pelo fato de o 

cenário internacional ser dominado pela violência militar e pelo oportunismo especialmente 

econômico, a consequência da imposição internacional dos direitos humanos, será 

necessariamente o fundamentalismo dos mesmos. Para Habermas, em contrapeso, essa 

interpretação apenas é possível se assumirmos a premissa de que os direitos humanos têm uma 

natureza moral, de modo que a imposição desses direitos implicaria em uma moralização. 

Entretanto, para partirmos da perspectiva de que os direitos humanos têm uma natureza 

moral, teríamos que pressupor que “o direito exige uma valorização moral imediata segundo os 

critérios de ‘bom’ e ‘mau’” (HABERMAS, 2018, p. 338). Habermas, ao contrário disso, 

 
25 Uma importante distinção demarcada por Habermas refere-se às normas morais e às normas jurídicas. Escreve 

o autor: as “normas morais regulam relações interpessoais e conflitos entre pessoas naturais, que se reconhecem 

reciprocamente como membros de uma comunidade concreta e, ao mesmo tempo, como indivíduos insubstituíveis. 

Eles se dirigem a pessoas individuadas através de sua história de vida. Ao passo que as normas jurídicas regulam 

as relações interpessoais e os conflitos entre os atores que se reconhecem como membros de uma comunidade 

abstrata, criada através de normas de direito. Também elas se endereçam a sujeitos singulares, os quais, porém, 

não se individuam mais através de sua identidade pessoal, formada através de sua história de vida, e sim, através 

da capacidade de assumir a posição de membros sociais típicos de uma comunidade constituída juridicamente.” 

(HABERMAS, 2012a, p. 147-148) 
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condescendendo com o que havia teorizado Kant, compreende que é por meio das qualidades 

formais da legalidade que podemos estabelecer a diferença entre direito e moral. Por esse 

motivo, ele afirma que, “uma parte dos comportamentos que podem ser julgados em termos 

morais (por exemplo, sentimentos morais e emotivos) não são objeto de regulamentações 

jurídicas em geral” (HABERMAS, 2018, p. 339). 

 Assim, de acordo com Habermas, “o fundamentalismo dos direitos humanos não será 

evitado pela renúncia a uma política dos direitos humanos, mas somente quando o estado de 

natureza entre os Estados for transformado em um Estado jurídico nos termos do direito 

cosmopolita” (Idem, 2018, p. 339). Ademais, estando estabelecido um Estado cosmopolita, os 

direitos humanos não seriam julgados e combatidos de forma imediata sob a perspectiva moral. 

Ao contrário, seriam avaliados e punidos como ações criminais, na esteira de uma ordem 

jurídica do Estado, estando submetidos ao crivo dos procedimentos jurídicos institucionais. 

 

1.4  A tensão entre os direitos humanos e a soberania popular 

 

 A tensão entre os direitos humanos e a soberania popular, assim como a decorrente 

tensão entre autonomia pública e privada, são importantes elementos que quando erroneamente 

interpretados, contribuem para a distorção dos direitos humanos. As referidas tensões têm 

gerado inquietações no campo teórico e foi também problematizada por Schmitt. Em sua obra 

Teologia Política (1922), ele realizou uma separação entre o componente do “direito público” 

e o componente “político” da Constituição, entendendo a ideia de nação “como a dobradiça que 

junta os princípios tradicionais do Estado de direito burguês com o princípio democrático de 

autodeterminação do povo” (HABERMAS, 2018, p. 235 – 236). Nessa obra, Schmitt também 

define que “o soberano é quem decide sobre o Estado de exceção” (SCHMITT, 2006, p.7), ou 

seja, é quem detém o poder de decisão em casos de conflito. Flickinger (1992, p, 24) afirma 

que a função central da soberania é ser “criadora da ordem política”. Nesse sentido, Schmitt 

afirma: 

   
Em sua configuração absoluta, o estado de exceção surge, então, somente quando a 

situação deva ser criada e quando tem validade nos princípios jurídicos. Toda norma 

geral exige uma configuração normal das condições de vida nas quais ela deve 

encontrar aplicação segundo os pressupostos legais, e os quais ela submete à sua 

regulação normativa (SCHMITT, 2006, p. 13). 

 

 Assim, no estado es exceção a norma não pode ser aplicada. Então, ele sugere a 

necessidade de um meio homogêneo. Guerra (2013, p. 63) esclarece que “deve ser criada uma 

situação de normalidade para que a ordem jurídica tenha um sentido, sendo o soberano aquele 
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que cria e garante a situação como um todo, uma vez que possui o monopólio da decisão 

última”. Destarte, para o jurista, a essência da soberania estatal não se configura em poder, ou 

sanção, mas em monopólio da decisão. Assim, a decisão e a norma jurídica diferenciam-se: “a 

autoridade não precisa do direito para criar direito” (Idem, 2013, p. 63). De acordo com Dutra 

(2017, p. 14), 

 
no final dos anos vinte e início dos anos trinta do século passado, Schmitt reconhece 

o povo como portador da soberania, e não só o monarca, como sugere a Teologia 

política. Ao mesmo tempo, ele atenua o seu decisionismo, não só por causa do 

tratamento da relação entre o estado de direito e o liberalismo, com suas garantias 

individuais, como também pelo reconhecimento da instabilidade de um sistema com 

base na pura decisão. No prefácio à Teologia política escrito em 1934, ele reconhece 

os limites do decisionismo, pois, no cálculo, ter-se-ia que se considerar também a 

estabilidade. 

  

 Nesse sentido, conforme a interpretação de Dutra (2017, p. 145), Schmitt reescreveu “a 

democracia de tal forma a adaptá-la ao seu conservadorismo”. O objetivo de Schmitt era 

desvincular a democracia do liberalismo. Assim, ele propõs uma democracia com viés 

totalitário. E, que por estar vinculada ao conservadorismo, supera o individualismo. Pois o 

conservadorismo e o individualismo não podem coexistir. Isso traduz-se do seguinte modo: “se 

o povo é o soberano, povo não é o conjunto de todos os indivíduos, mas o resultado de uma 

(de)cisão por uma identidade. Desse modo, sua concepção de democracia continua honrando o 

decisionismo” (Idem, 2017, p.148).   

 Desse modo, a maior crítica de Schmitt recai sob a democracia parlamentar liberal. Esta, 

segundo ele, aniquila, o conceito do político na medida em que coloca o individualismo e a 

igualdade como suas principais características. Assim, Schmitt apregoa que a democracia e a 

representação parlamentar não são compatíveis. Nessa perspectiva, Flickinger (1992, p. 12) nos 

lembra que, 

 
o parlamentarismo, por sua vez teria perdido seu fundamento e  sua credibilidade no 

momento em que a livre discussão pública entre os cidadãos independentes arruinou-

se pelo compromisso tático dos partidos, fazendo desaparecer, assim, o ser público no 

processo e decisão política, dando lugar às negociações em comissões fechadas etc. 

(...) Em outras palavras, a questão da democracia e a do parlamentarismo teriam que 

ser radicalmente diferenciadas devido à oposição dos princípios nelas vigentes: a 

democracia basear-se-ia na ideia da necessária homogeneidade do povo, enquanto o 

parlamentarismo de massas pressuporia a contradição existente dos interesses 

particulares entre as camadas da sociedade. 

 

 Para o autor, a homogeneidade nacional - por meio da qual a nação é entendida como 

povo - é imprescindível para um exercício democrático da dominação política, pois, nesse 

contexto a igualdade democrática equivale a uma igualdade substantiva. Para Schmitt, a 

moderna democracia das massas possui uma construção heterogênea, da qual o autor discorda, 
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afirmando que “em toda verdadeira democracia está implícito que não só o igual seja tratado 

igualmente, mas que como consequência inevitável, o não igual seja tratado de modo diferente” 

(SCHMITT, 1996, p. 10). Assim, ele define a homogeneidade como sendo a característica mais 

fundamental da democracia: “é da homogeneidade que ocorre a eliminação do diferente” 

(DUTRA, 2017, p. 146). Portanto, segundo Schmitt, toda democracia deve ser homogênea, 

eliminando toda heterogeneidade e salvaguardando a díade amigo – inimigo. 

 Schmitt se posiciona de forma contrária, por conseguinte, à ideia de que a igualdade seja 

o elemento mais característico da democracia. Pelo contrário, como analisamos, tal elemento é 

a homogeneidade. Dutra (2017, p.146) aponta que Schmitt discorda que haja, 

 
a igualdade universal de todos os seres humanos como pessoas. De cordo com ele, tal 

ideia nunca foi efetivada em democracia alguma, pois todas elas têm critérios de 

inclusão e exclusão de cidadãos. E, poderíamos dizer, definição de seres humanos que 

são pessoas, e de seres humano que não são pessoas, como fetos anencéfalos e mortos 

cerebrais. Ou seja, a igualdade de todos os seres humanos não é o que caracteriza a 

democracia. 

 

 Mediante esse diagnóstico, o autor considera que a democracia deve possuir 

homogeneidade, e que a heterogeneidade deve ser eliminada. Assim, a homogeneidade 

constitui-se em uma das possibilidades da democracia. De modo que “a onipotência do poder 

constituinte, apenas é possível para uma Nação homogênea, que seja capaz de se diferenciar de 

outros povos, e, se necessário, seja capaz de travar batalhas contra estes” (GERRA, 2013, p. 

96). 

 A democracia, portanto, apenas poderá ser concretizada na forma de democracia 

nacional. Pois, a nação é entendida como povo e consequentemente, como “o substrato cultural 

da organização estatal” (HABERMAS, 2018, p. 237). No pensamento de Schmitt o conceito 

“povo” concretiza-se na medida em que este encontra-se reunido e lhe é possível aclamar. Nessa 

perspectiva, o povo não pode ser representado. Nas palavras do autor: “só o povo presente 

verdadeiramente reunido é povo e produz o público”. (SCHMITT, p.238, 1992). Assim, é na 

capacidade de aclamação que se configura o conceito de povo.  

 Habermas aponta que “não é necessário um consenso prévio de fundo, assegurado pela 

homogeneidade cultural, pois a formação da opinião e da vontade estruturada de modo 

democrático possibilita um entendimento racional normativo mesmo entre estranhos” 

(HABERMAS, 2018, p. 241). Isso porque a legitimidade é garantida por meio do processo 

democrático, que por sua vez é assegurado pelas suas qualidades procedimentais.  
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  Conforme Habermas, o argumento de Schmitt está fundado em uma interpretação 

coletivista do modelo de autolegislação rousseauísta26. Habermas compreende que uma nação 

de cidadãos constitui-se “por pessoas que, em virtude de seus processos de socialização, 

incorporam ao mesmo tempo as formas de vida nas quais se formaram suas identidades – 

mesmo quando, como adultos, tenham se desligado das tradições de sua origem” (Idem, 2018, 

p. 252-253).  

Destarte, Schmitt (2003) articula um princípio de nacionalidade, entendendo que há uma 

separação entre democracia e Estado de direito. Sendo que a prática comum, implicada no 

exercício da democracia, é construída como homogeneidade de compatriotas. Afirma ele que 

 
Um Estado Democrático, que encontra na homogeneidade nacional de seus cidadãos 

os pressupostos de sua democracia, corresponde ao assim chamado princípio de 

nacionalidade, segundo a qual uma nação forma um Estado, um Estado forma uma 

nação (SCHMITT, 2003, p. 231). 

 

Nesse contexto, ele entende a igualdade democrática como uma igualdade substantiva, 

pois é remetida a mesma origem nacional. Assim, os cidadãos fazem parte uma mesma 

substância, e por essa razão “podem ser tratados como iguais, ter os mesmos direitos de voto e 

de serem eleitos.” (SCHMITT, 2003, p. 228) Isto posto, é possível observar que na esteira de 

Schmitt, o corpo de cidadãos deve ser entendido como “substância”.  

Sendo assim, a formação política da vontade é interpretada como autoafirmação coletiva 

de um povo. Quanto a isso, Schmitt (2003, p. 229) declara que “o que o povo quer é bom 

exatamente por isso, porque ele [o] quer”. Nesse interim, a vontade política não possui um teor 

normativo racional, não sendo necessário que ela resulte de uma discussão pública. 

 Em contraposição, Habermas segue a interpretação de Kant e de Jean-Jacques Rousseau, 

(1712 – 1778). Ele afirma: 

 

Da perspectiva de um Kant e de um Rousseau bem compreendidos, a 

autodeterminação democrática não possui o sentido coletivista e ao mesmo tempo 

excludente da afirmação da independência nacional e da realização da singularidade 

nacional. Pelo contrário, ela tem o sentido inclusivo de uma autolegislação que integra 

de modo igual todos os cidadãos (HABERMAS, 2018, p. 243-244. Grifo do autor.). 

 

 
26 O termo rousseauísta, remonta à Rousseau. É utilizado por Habermas de forma crítica, quando se refere a 

interpretações que seguem essa vertente, por exemplo a de Schmitt, no que se refere ao conceito de auto legislação. 

O problema da ideia de auto legislação articulada por Rousseau na perspectiva de Habermas, comenta Repa (2013, 

p. 108) “reporta à célebre e enigmática conversão de indivíduos preocupados unicamente com seus interesses 

privados em cidadãos ciosos pelo bem comum, no momento mesmo de constituição da soberania do povo. Além 

disso, as virtudes políticas já existentes em uma determinada comunidade deveriam ser o cerne normativo da 

legislação. Um enfraquecimento da substância ética do povo, ou seja, a distância maior entre os costumes e as leis, 

causado por um maior número de pessoas, exige, inversamente, uma maior coerção por parte do Estado.”  
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Para Habermas, na esteira de uma fundamentação pós-tradicional, isto é, no escopo de 

um pensamento pós-metafísico,  

 
o indivíduo singular forma uma consciência moral dirigida por princípios e orienta 

seu agir pela ideia de autodeterminação. A isso equivale, no âmbito da constituição 

de uma sociedade justa, a liberdade política do direito racional, isto é, da 

autolegislação democrática (HABERMAS, 2012a, p. 131). 

 

Concordando nesse ponto com o republicanismo27, definido nos termos do direito 

racional, Habermas defende que os conceitos de soberania popular e direitos humanos, 

democracia e Estado de direito estão interligados. Isso quer dizer que  

 
a decisão inicial pela autolegislação democrática só pode ser cumprida pela via da 

realização daqueles direitos que os participantes precisam reconhecer reciprocamente 

se quiserem regular sua convivência de modo legítimo com os meios do direito 

positivo (HABERMAS, 2018, p. 240). 

 

            Assim, de acordo com Habermas, para que seja garantida a legitimidade do sistema de 

direitos e para que a configuração desse sistema seja permanente, é necessário que haja um 

procedimento de positivação do direito28: a soberania popular precisa ser entendida como um 

procedimento29. Isso implicará no fato de que “o modelo de direito privado do contrato entre 

participantes do mercado é substituído pela prática da deliberação de participantes da 

comunicação que pretendem chegar a decisões motivadas racionalmente” (HABERMAS, 2018, 

p. 242 - 243). 

 
27 O termo república, é primeiro articulado na antiguidade pelo filósofo romano Marco Túlio Cícero (106 – 43 

a.C.). O republicanismo, é a ideologia que sustenta que a nação é governada como uma república, ou seja, define 

que o chefe de Estado é eleito por meio: a) do voto, ou b) do congresso - como é o caso de repúblicas parlamentares. 

Nessa forma de governo, o chefe de Estado exerce o poder por tempo determinado, o que a difere, por exemplo, 

da monarquia. Na tradição do republicanismo, conforme Habermas (2018, p. 240), “‘povo’ e ‘nação’ são conceitos 

intercambiáveis para uma cidadania que é cooriginária a sua coletividade democrática. O corpo de cidadãos não 

pode ser considerado algo que é dado de forma pré-política, mas um produto do contrato social. Na medida em 

que os participantes decidem em comum fazer uso do seu direito originário de ‘viver sob às leis públicas de 

liberdade’, eles formam uma associação de parceiros de direito livres e iguais”. O contrato social, nesse sentido, é 

entendido como a “tentativa de uma reconstrução conceitual do surgimento do Estado enquanto forma organizada 

de dominação legítima. Dominação estatalmente organizada consiste no exercício do poder com base a 

administração do direito coercitivo” (HABERMAS, 2006, p. 133). 
28 Em Direito de Democracia, Habermas define que o direito tem três funções principais: i) a de ser um espaço de 

mediação entre facticidade (Faktizität) e validade (Geltung); ii) ser um meio da integração social pela mediação 

entre o mundo da vida e os sistemas parciais; e iii) ser o meio da integração social que não pode mais ser alcançada 

por forças morais, como ocorria nas Sociedades Tradicionais.  
29 É importante ressaltar que Habermas possui a perspectiva de um paradigma jurídico procedimentalista, que 

consiste na perspectiva que "a visão procedimentalista do direito parte da ideia de que os cidadãos são, ao mesmo 

tempo, os destinatários e os criadores das normas de uma ordem jurídica." (PINZANI, 2009, p. 147) Habermas 

também é considerado um reconstrutivista. Segundo o próprio autor (HABERMAS, 2012a, p. 39), “impõe-se uma 

intervenção reconstrutivista, a fim de explicar o modo do surgimento da integração social que depende das 

condições de uma socialização instável, que opera com suposições contrafactuais, permanentemente ameaçadas.” 

A reconstrução, para o autor, significa que “uma teoria é desmontada e recomposta de modo novo, a fim de melhor 

atingir a meta que ela própria fixou” (PINZANI, 2009, p.72). 
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 Nessa perspectiva, a principal diferença argumentativa entre Habermas e Schmitt 

consiste em que o primeiro tem uma compreensão procedimentalista de soberania popular, e o 

segundo, uma compreensão substancialista. Nesse sentido, Habermas pensa ser inadequada a 

compreensão etnonacionalista de soberania popular apregoada por Schmitt, propondo ser mais 

adequada uma interpretação referente ao republicanismo segundo a “teoria da comunicação” 

para analisar conceitos como o de soberania popular, nação, Estado de Direito e Democracia.  

 Em relação à tensão que se revela entre a soberania popular e os direitos humanos, 

Habermas ressalta que Kant e Rousseau não esclareceram suficientemente a relação entre os 

princípios: i) do direito, ii) moral, e, iii) de democracia. Por esse motivo, atribui-lhes a 

responsabilidade dessa latente tensão entre os direitos humanos e a soberania popular, que são 

conceitos fundamentais para a autocompreensão normativa de Estados de direito democráticos. 

Isso porque, segundo Habermas (2012a, p. 128. Grifos do autor.) “em ambos (Kant e Rousseau) 

existe uma não confessada relação de concorrência entre direitos humanos e soberania do 

povo”.  

 Nesse interim, no que se refere ao conceito de autonomia política, Rousseau e Kant 

inspiraram duas grandes tradições políticas que surgiram nos Estados Unidos, sendo 

reconhecidas, respectivamente, como republicanas e liberais30. Entretanto, a falta de clareza dos 

filósofos ao definirem a relação entre os três princípios apresentaram consequências marcantes 

no que concerne à interpretação dessas tradições políticas31. Segundo Habermas, ambas 

“interpretaram os direitos humanos como expressão de uma autodeterminação moral e a 

soberania do povo como expressão da autorrealização ética.” (HABERMAS, 2012a, p.133) 

Nessa esteira interpretativa, a soberania do povo e os direitos humanos são concebidos como 

elementos concorrentes e não interdependentes. 

 Habermas objetiva uma formação discursiva da opinião e da vontade. Segundo ele, nem 

Rousseau sequer Kant conseguiram alcançar. Esse tipo de formação discursiva pressupõe que 

sejam “utilizadas as forças ilocucionárias do uso da linguagem orientada pelo entendimento, a 

 
30 A tradição republicana remonta a Cícero (106 a. C. – 43 a.C.), especialmente na obra Da República, e ao 

humanismo político da Renascença. Ela confere prioridade à autonomia pública dos cidadãos do Estado em 

detrimento das liberdades particulares.  Em contrapartida, a tradição liberal remonta a John Locke (1632- 1704), 

com ênfase em seus Dois Tratados Sobre o Governo (1689) e Adam Smith (1723-1790), principalmente em sua 

obra A Riqueza das Nações (1776), no que tange ao aspecto econômico. Esta prioriza os direitos humanos, 

salientando o eminente perigo de que maiorias tirânicas poderia significar a prevalência na soberania popular.  
31 Conforme Habermas, Rousseau e Kant não tinham a intenção de elaborar uma tensão entre os direitos humanos 

e a soberania do povo. Pelo contrário, o objetivo era: “pensar a união prática e a vontade soberana no conceito de 

autonomia de tal modo que a ideia dos direitos humanos e o princípio de soberania se interpretassem mutuamente” 

(HABERMAS, 2012a, p. 134). Todavia, não foram bem sucedidos no que tange ao entrelaçamento dos conceitos, 

gerando deficiências interpretavas, que afetaram diretamente o direito e a política, ainda segundo o filósofo 

contemporâneo. 
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fim de aproximar razão e vontade – e para chegar a convicções nas quais todos os sujeitos 

singulares podem concordar entre si sem coerção.” (Idem, 2012a, p. 138) Assim, o mesmo 

compreende que há o que ele chama de um “nexo interno” entre os direitos humanos e a 

soberania do povo. Tal conexão, “reside no conteúdo normativo de um tipo de exercício da 

autonomia política.” (Idem, 2012a, p.138. Grifos do autor.) E, diferentemente do que propõe 

Rousseau, não é assegurado por meio de leis gerais, mas da formação discursiva da opinião e 

da vontade. 

 Nessa perspectiva, para Habermas, tanto os discursos como as negociações possibilitam 

a formação de uma vontade racional. Por esse motivo, em última instância, a legitimidade do 

direito fundamenta-se em uma composição comunicativa. Isso porque, os parceiros do direito, 

que são participantes de discursos racionais, mediante uma norma considerada problemática, 

devem poder avaliar se ela “encontra ou poderia encontrar o assentimento de todos os possíveis 

atingidos” (HABERMAS, 2012a, p. 138). Nesse contexto, ele argumenta ainda que o nexo 

interno entre os direitos humanos e a soberania popular, somente será estabelecido,   

 
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. O sistema de direitos não pode ser reduzido a uma 

interpretação moral dos direitos, nem a uma interpretação ética da soberania do povo, 

porque a autonomia privada dos cidadãos não pode ser sobreposta e nem subordinada 

à sua autonomia política (HABERMAS, 2012a, p. 138).   

  

 Assim, para o autor, a autolegislação32, articulada por meio de uma teoria do discurso33, 

pressupõe que os cidadãos sejam concomitantemente, autores e destinatários dos próprios 

direitos, havendo, portanto, uma relação de cooriginariedade e, por conseguinte, de 

pressuposição recíproca entre autonomia pública e autonomia privada.  

 

1.5  O Nexo interno entre os direitos humanos e a soberania do povo 

 

 Na gramática da teoria discursiva, a concepção de autolegislação dos cidadãos não pode 

ser inferida a partir de uma ideia de autolegislação moral, referente às pessoas singulares. 

Assim, é pelo fato de o conceito de autonomia dever ser entendido de forma mais geral e neutra 

 
32 O conceito de autolegislação remonta à Kant, mais especificamente às obras: Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes (1785) e Metafísica dos Costumes (1797). Na primeira, Kant articula o conceito de autolegislação 

referindo-se ao interior da pessoa. Na primeira parte da segunda obra, à qual concerne ao direito, o filósofo aborda 

o mencionado conceito referindo-se ao seu exterior.  
33 Nesse contexto, Habermas argumenta que “a substância dos direitos humanos se insere, então, nas condições 

formais para a institucionalização jurídica desse tipo de formação discursiva da opinião e da vontade, na qual a 

soberania do povo assume figura jurídica.” (HABERMAS, 2012a, p. 138) 
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que Habermas introduz um princípio do discurso que tem como principal característica ser 

indiferente à moral e ao direito34. O princípio do discurso, ou princípio “D” pretende possibilitar 

a fundamentação imparcial das normas de ação. Tanto a moral como o direito, bem como as 

"questões ético-políticas e as questões pragmáticas", são especificações distintas do princípio 

“D”.  

No que se refere à moral, o princípio “U” (ou o princípio de universalização) advém de 

uma especificação do princípio “D” em relação às normas de ação que podem ser consideradas 

a partir do igual interesse de todos. Nessa perspectiva, as condições de aceitabilidade racional 

das normas e das regras do direito ocorrem a partir de uma reformulação do princípio moral 

kantiano (o imperativo categórico – I.C.). Assim, Habermas procede com base no agir 

comunicativo, apoiando-se em uma Teoria do Discurso, na qual critica o sujeito monológico 

kantiano, e por meio desse procedimento configura o I. C. na formulação do princípio “U”, que 

expressa o núcleo normativo da moral racional, cuja tarefa é servir como regra de 

argumentação, tornando possível avaliar se um determinado interesse pode ou não ser 

universalizado. Tal princípio postula: “São válidas as normas de ação às quais todos os 

possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos 

racionais” (HABERMAS, 2012a, p.142).  

 O princípio do discurso, por meio de institucionalização jurídica, isto é, no caso de o 

seu procedimento se referir às normatizações legítimas do direito, converte-se em um Princípio 

de Democracia, segundo o qual, “passa a conferir força legitimadora ao processo de 

normatização” (Idem, 2012a, p. 158). Tal princípio postula: “Somente podem pretender 

validade legítima as leis jurídicas capazes de encontrar o assentimento de todos os parceiros do 

direito, num processo jurídico de normatização discursiva” (Idem, 2012a, p. 145). Assim, o 

princípio de democracia explica “o sentido performativo da prática de autodeterminação de 

 
34 Habermas distingue o Princípio do Discurso e o Princípio Moral argumentando: “o princípio do discurso explica 

apenas o ponto de vista sob o qual é possível fundamentar imparcialmente normas de ação, uma vez que eu parto 

da ideia de que o próprio princípio está fundado nas condições simétricas de reconhecimento de formas de vida 

estruturadas comunicativamente. A introdução de um princípio do discurso já pressupõe que questões práticas em 

geral podem ser julgadas imparcialmente e decididas racionalmente.” (HABERMAS, 2012a, p. 143. Grifo do 

autor.) Enquanto que, com base na teoria do discurso, complementa ele (2012a, p. 145. Grifo do autor.), “o 

princípio moral ultrapassa os limites históricos casuais diferenciados socialmente, traçados entre domínios vitais 

públicos e privados; nela se leva a sério o sentido universalista da validade das regras morais, pois se exige que a 

aceitação ideal de papéis – que de acordo com Kant, todo indivíduo singular realiza privatim – seja transportada 

para a prática pública, realizada em comum por todos.” Assim sendo, na perspectiva de Habermas, “o princípio 

moral busca ultrapassar a distinção entre público e privado e, por essa razão, os discursos sobre a razão, os 

discursos sobre questões morais, e os discursos sobre questões de justiça, não se diferenciam, o que significa que 

questões acerca da responsabilidade pessoal – provindas das relações sociais – e  questões referentes à justiça – 

vinculadas aos âmbitos de ação institucionais, provindas da relação entre direito e política – não mais se 

distinguem” (CENCI, 2012, p. 128). 
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membros do direito que se reconhecem mutuamente como membros iguais e livres de uma 

associação estabelecida livremente.”35 (Idem, 2012a, p. 145. Grifos do autor.) E resulta de uma 

interligação, isto é, de um entrelaçamento, entre o princípio do discurso e a forma jurídica, que 

forma, segundo Habermas, uma “gênese lógica de direitos” passíveis de reconstrução36.  

 Dessa maneira, é em um sistema de direitos assim posto que se manifesta o nexo interno 

entre direitos humanos e soberania do povo, bem como a cooriginariedade entre a autonomia 

política e privada37. Assim sendo, à autodeterminação dos civis é conferido um lugar de 

destaque. Hierarquicamente, antes dela, escreve Habermas, somente se encontram o princípio 

do discurso e o médium do direito. Ou seja: aquele que simbolizado na figura moderna do 

direito positivo, que tem estrutura formal, funciona como instrumento de colonização do mundo 

da vida, uma vez que a juridificação está intrínseca nas mais diversas relações sociais. Assim, 

o médium do direito compõe uma estrutura artificial na qual se relacionam as decisões 

normativas prévias.  

 Nessa perspectiva, somente o médium do direito é capaz de fundamentar qualquer tipo 

de direito. O princípio do discurso pode configurar-se em princípio de democracia, “se e 

somente se”, estiver interligado com o médium do direito. Entretanto, para o autor, o 

entrelaçamento entre a autonomia pública e a autonomia privada apenas será permanente se o 

processo de juridificação estender-se, de forma simultânea, para além das “liberdades subjetivas 

de ação das pessoas privadas e às liberdades comunicativas dos cidadãos” (HABERMAS, 

2012a, p. 158).  

 Juntamente com o médium do direito, atua o poder político38 – cooriginário e interligado 

ao direito – pois a obrigatoriedade fática da normatização, bem como a implantação do direito, 

 
35 Habermas afirma que, por esse motivo, o princípio de democracia não se encontra no mesmo nível que o 

princípio moral, pois “enquanto o princípio moral opera no nível da constituição interna de um determinado jogo 

de argumentação, o princípio da 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.” (HABERMAS, 2012, p. 146. Grifos do autor.) 
36 Na gramática habermasiana, essa reconstrução articula-se do seguinte modo: “Ela começa com a aplicação do 

princípio do discurso ao direito à liberdade subjetiva de ação em geral – constitutivo para a forma jurídica enquanto 

tal – e termina quando acontece a institucionalização jurídicas de condições para um exercício discursivo da 

autonomia política, a qual pode equipar retroativamente a autonomia privada, incialmente abstrata com a forma 

jurídica. Por isso, o princípio de democracia só pode aparecer como núcleo de um sistema de direitos” 

(HABERMAS, 2012a, p. 158. Grifo do autor.). 
37 O sistema de direitos é elaborado para assegurar tanto a autonomia pública quanto a autonomia privada dos 

cidadãos. E, na medida em que isso é obtido, por meio dele se operacionaliza a tensão entre facticidade e validade. 

Isto é, a tensão entre a positividade e a legitimidade, que ocorre no interior do direito. 
38 Habermas (2006, p. 132) explica que a análise entre direito e poder remonta ao século XVII, no período em que 

surge o direito racional moderno, atuando como uma “forma de reflexão de um sistema de Estados, que, após as 

guerras de religião, apoia-se em fundamentos de legitimação neutros quanto à visão de mundo. O direito racional 

analisa a constelação conceitual entre direito e poder com a intenção crítica de tornar explícito conteúdo racional 

igualitário, presente desde a origem na formação jurídica do Estado e poder político.”  
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depende dele. E este somente pode desenvolver-se por meio da institucionalização de um 

código jurídico na forma de direitos fundamentais, o qual asseguraria os direitos a iguais 

liberdades subjetivas de ação, atuando enquanto direitos positivos. Habermas escreve: 

 

O poder político se constitui nas formas do direito. Na medida em que estabiliza 

expectativas de comportamento (assim cumprindo sua própria função) o direito coloca 

à disposição do poder a sua estrutura de regulamentação. Portanto, o direito serve ao 

poder como instrumento de organização. Ao mesmo tempo, o poder se alimenta da 

força sujeitante do direito, o direito, por outro lado, deve o seu caráter coercitivo ao 

poder de sanção estatal. Não há segurança jurídica sem recurso ao instrumento de 

força tomado à dominação como reserva de garantia (HABERMAS, 2006, p. 132). 

 

 Assim, com o objetivo de conquistar uma dominação, não só legal, como também 

“constituída através da democracia e do estado de direito” (HABERMAS, 2006, p. 134), o 

poder político e o direito positivo interpenetram-se. Nesse sentido, Habermas (2006, p.134) 

aponta que, “o terminus ad quem da legalização política da dominação, é a constituição que 

uma comunidade de cidadãos livres e iguais se concede”. A constituição por intermédio do 

direito positivo, tem a função de normatizar “um processo horizontal e formação da sociedade, 

na medida em que fixa os direitos fundamentais” (HABERMAS, 2006, p. 134) que são 

estabelecidos reciprocamente entre os cidadãos livres e iguais. Para Habermas, a 

constitucionalização do poder do Estado é a saída da perspectiva do direito entendido como 

mero instrumento do poder político. 

 Nesse interim, na esteira da teoria do discurso, o princípio da soberania popular adquire 

o seguinte significado: “todo o poder político é deduzido do poder comunicativo dos cidadãos” 

(HABERMAS, 2012a, p.213). Disso resulta que passa a ser por meio das leis que os cidadãos 

elaboram para si mesmos, por meio de formação da opinião e da vontade, a estruturada de forma 

discursiva pelo qual o exercício do poder político é orientado e adquire legitimidade. Nesse 

contexto, sua força legitimadora é atribuída a um processo necessariamente democrático, que 

tem como função específica garantir um tratamento racional no que tange às questões políticas. 

 Ainda sob a perspectiva habermasiana, somente será nesse cenário que haverá a 

possibilidade de conceber a ideia de um genuíno Estado democrático de direito, passível de 

garantir as condições necessárias para o exercício da democracia plena de assegurar a 

aplicabilidade dos direitos humanos, de manter a soberania do povo, bem como a autonomia 

pública e a autonomia privada dos cidadãos. 

Importa ressaltar, que diferentemente daqueles que defendem um modelo processualista 

ou de democracia representativa liberal, Habermas compreende que a democracia deve ser 

deliberativa. Isto é, deve constituir-se em um modelo de deliberação político democrático. 

Possuindo como principal característica pressupostos teórico-normativos, que possibilitam a 
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retomada do espaço político, no qual ocorrem as discussões e deliberações acerca de questões 

referentes à temas de interesse coletivo, debatidos por cidadão livres e iguais, caracterizando a 

forma como os cidadãos vivenciam uma democracia plena. De acordo com esse modelo, as 

deliberações legítimas são fundamentadas na vontade racional de todos os cidadãos, 

fortalecendo o ideal de soberania popular. Em uma democracia deliberativa, governantes e 

governados oferecem-se justificativas mútuas. Conforme Faria (2000, p.49), “a legitimação do 

processo democrático deriva dos procedimentos e dos pressupostos comunicativos da formação 

democrática da vontade e da opinião que, por sua vez, funcionam como canais para a 

racionalização discursiva das decisões do governo e da administração.” 

Nesse sentido, o autor sublinha que somente a transnacionalização da democracia, 

permite a legitimação desta, para além das fronteiras do Estado-nação. Como anteriormente 

exoposto, apenas uma sociedade civil transnacional pode prover o direito cosmopolita.  Assim, 

a globalização deve ser entendida em seu sentido amplo como sendo um dos processos de 

aprofundamento em nível internacional da integração: a) econômica; b) social; c) cultural; e d) 

política. Destarte, para que se possa estabelecer um reordenamento jurídico nos termos do 

direito cosmopolita, é basilar que este esteja fundamentado nos direitos humanos.  

Estes direitos que, em 10 de dezembro de 1948, foram promulgados pela Assembleia 

Geral das Nações Unidas, por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, reúne um 

total de trinta artigos que defendem a liberdade e a igualdade da pessoa humana em dignidade 

e direitos. Garantem a fraternidade, a não submissão à tortura, a segurança pessoal, o direito à 

vida, à defesa jurídica, à propriedade, o direito de ir e vir dentro das fronteiras do Estado-

Nacional e de deixar o país de origem, e o direito à educação gratuita, por exemplo. A referida 

declaração tinha por objetivo:  

 
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o 

objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 

esta Declaração, se esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito 

a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter 

nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 

universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, quanto entre 

os povos dos territórios sob sua jurisdição (Assembléia Geral da ONU, 1948, p. 4). 

 

Habermas ressalta que os direitos humanos são concretizados na forma de direitos 

fundamentais, os quais, quando incorporados à Constituição, passam a viger e a serem 

assegurados no interior dos Estados nacionais. Assim sendo, a função do Estado é fazer cumprir 

as normas jurídicas que são necessárias para conservar os nossos direitos fundamentais e 

subjetivos, na esfera pública. 
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 O autor justifica a necessidade do Estado estabelecendo três funções fundamentais 

exercidas por ele, que se configuram como implicações jurídicas objetivas, incluídas 

centralmente nos direitos humanos. Assim, conforme o autor, o Estado é necessário: a) como 

poder de organização, b) de sanção e c) de execução. E isso é justificado por três razões: “porque 

os direitos humanos precisam ser implantados, porque a comunidade de direito necessita de 

uma jurisdição organizada e de uma força para estabilizar a identidade, e porque a formação da 

vontade política cria programas que têm que ser implementados” (HABERMAS, 2012a, p. 

171). 

  Assim, não há espaço nessa elaboração teórica para uma interpretação substancialista e 

(ou) etnonacionalista de soberania popular, tampouco para uma interpretação coletivista de 

autolegislação, ou mesmo uma interpretação fundamentalista acerca dos direitos humanos. 

Habermas almeja um Estado estabelecido nos termos do direito cosmopolita, o qual teria como 

critério a efetivação dos direitos humanos, não havendo um mau uso imperialista dos mesmos. 

Ele entende que assim as sociedades estariam cada vez mais integradas e interconectadas, em 

uma relação de solidariedade recíproca. 
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2.  O VÍNCULO CONCEITUAL ENTRE A DIGNIDADE HUMANA E OS 

DIREITOS HUMANOS E OS DESAFIOS DE UMA SOCIEDADE INTERCULTURAL 

NA PERSPECTIVA HABERMASIANA 

 

As sociedades contemporâneas são interculturais39, plurais e complexas. Nesse sentido, 

para contemplar as diferentes formas de vida e de culturas que coabitam o mesmo espaço 

geográfico, faz-se necessário um reordenamento em termos jurídicos. Habermas propõe a 

fundamentação de uma ordem jurídica cosmopolita por meio dos direitos humanos. E ele 

propõe um vínculo conceitual entre os direitos humanos e a dignidade humana que, por ser 

considerada insubstituível e universal, representa atualmente o recurso normativo mais eficaz 

para neutralizar os conflitos decorrentes das discussões acerca dos direitos humanos, uma vez 

que é uma argumentação amplamente aceita. A dignidade humana tem uma substância 

normativa, e, concebida como um conceito jurídico intensifica moralmente os direitos 

humanos. Ela constitui a base normativa universal do direito e do Estado Democrático. 

Nesse capítulo II analisar-se-á os desafios que o interculturalismo apresenta para a 

implementação dos direitos humanos, e também o vínculo conceitual entre os direitos humanos 

e a dignidade humana, acrescendo alguns problemas referentes à fundamentação da dignidade 

humana. Para tanto, no presente capítulo abordar-se-á (2.1) a fundamentação dos direitos 

humanos em sociedades plurais e complexas; (2.2) a dignidade humana como fonte moral para 

a prática constitucional e para o reconhecimento social; (2.3) as implicações referentes à 

pretensão universal dos direitos humanos; (2.4) os limites da dignidade humana na esfera 

jurídica; (2.5) a autonomia como fundamento da dignidade humana a partir de uma perspectiva 

kantiana; (2.6) a dignidade humana como heteronomia; (2.7) a fundamentação da dignidade 

humana; e (2.8) a argumentação habermasiana contra as críticas orientais aos direitos humanos, 

assim como aos autores comunitaristas. 

 

 

 
39 Por sugestão da Banca Examinadora, optou-se por trocar o termo “multicultural”, por “interculturalidade”. O 

termo multiculturalismo não é o mais adequado para expressar o que se passa na América Latina. Ele manifesta 

uma concepção liberal de justaposição de culturas, sem diálogo. A interculturalidade, por seu turno, é um termo 

mais apropriado, uma vez que se manifesta como uma categoria filosófica cuja perspectiva afirma que na diferença 

de concepções de vida, de cultura e de tradições, há a necessidade de um diálogo de aproximação e convivência. 

Assim: “enquanto o multiculturalismo propugna a convivência num mesmo espaço social de culturas diferentes 

sob o princípio da tolerância e do respeito à diferença, a interculturalidade, ao pressupor como inevitável a 

interação entre essas culturas, propõe um projeto político que permita estabelecer um diálogo entre elas, como 

forma de garantir uma real convivência pacífica” (ALVARADO apud LOPES, 2011, p.1213). 
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2.1  A Fundamentação dos Direitos Humanos em Sociedades Plurais e Complexas 

 

As demandas por mais igualdade e liberdade, valores imprescindíveis para a existência 

humana e para o convívio coletivo, foram fundamentais na formação da hodierna concepção de 

direitos humanos que se constituiu ao longo do tempo com base em um lento processo histórico 

de integração de valores que foram sendo aceitos e legislados por meio de lutas por 

reconhecimento e de movimentos sociais. Os horrores do genocídio e as demais inumanidades 

ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) como a violência dos Regimes 

Totalitários, os catastróficos conflitos e a constante violação da dignidade da pessoa humana, 

ocasionaram a necessidade de uma reformulação dos direitos humanos. Esses fatores “fizeram 

emergir uma opinião pública internacional decidida a impedir que tais episódios se repetissem” 

(ALVARENGA, p. 149, 2019).   

Entretanto, a reformulação dos direitos humanos não fora elaborada pela totalidade da 

comunidade internacional. Pelo contrário, a formação da Organização das Nações Unidas 

(ONU - 1945), a intitulação e o conteúdo que embasa a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), foram incumbência exclusiva daqueles países vitoriosos da Segunda Guerra. 

Por isso, detecta-se alguns problemas inerentes à fundamentação dos direitos humanos, a saber: 

a) o etnocentrismo ocidental e b) a hegemonia política determinada pelos dos EUA, Inglaterra, 

França e Rússia hoje. Naquele tempo, URSS, bem como por seus aliados políticos.  

O etnocentrismo tem a pretensão de universalizar os valores de uma determinada 

sociedade. Nesse contexto, os valores particulares dessa cultura específica passam a entender-

se como universal, isto é, que seus valores são os mais corretos e justos. Assim, na perspectiva 

do etnocentrista, o seu modo de viver é considerado melhor em comparação ao daqueles que 

não pertencem a sua cultura. Entretanto, o interculturalismo que representa o pluralismo 

cultural em regiões, cidades e países que possuem uma cultura dominante é um fenômeno 

incontestável que se apresenta devido à complexidade das sociedades contemporâneas. Estas, 

conforme Habermas, são caracterizadas pela pluralização de formas de vida que ocasiona um 

alto risco de dissenso devido à “individualização de histórias de vida” (HABERMAS, 2012a, 

p. 44). Nesse contexto, diferentes formas de vida apresentam maneiras diversas de 

compreender o mundo e de vivenciar os valores. E, ao mesmo tempo, se encontram obrigadas 

a dividirem o mesmo espaço geográfico. Isso aumenta a probabilidade de desacordos e 

conflitos, complexificando ainda mais as sociedades contemporâneas que estão cada vez 

menos suscetíveis ao agir comunicativo, priorizando o agir estratégico. 
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Por conseguinte, os Estados Modernos40 compõem as sociedades complexas, plurais 

culturalmente, além de comportam diferentes etnias e religiões. Destarte, para que o tecido 

social permaneça intacto, a tomada de decisões políticas deve proteger a tradição cultural e 

religiosa, bem como a ideologia das regiões, cidades e países envolvidos. Não deve haver, por 

conseguinte, uma superestima de determinados valores em detrimento de outros. Nesse 

contexto, no que tange à legitimidade dos direitos humanos, um problema permanece latente: 

em que medida eles denotam tal Etnocentrismo Europeu. Eles de fato representam os interesses 

da comunidade global?  

O problema advindo do pluralismo originou-se com o processo de racionalização, ou 

seja com o movimento reflexivo que marcou as diferentes mudanças paradigmáticas ocorridas 

na transição das sociedades pré-modernas para as sociedades modernas, fazendo surgir a 

necessidade de questionar as autoridades sagradas, incumbidas, até então, de garantir a 

integração cultural e social. Nas sociedades pré-modernas, firmava-se na religião o referencial 

normativo das ações por meio da autoridade revelada, e nela estruturavam-se os valores éticos, 

morais, culturais e jurídicos. Nesse contexto, os valores morais tinham uma função central: a 

partir deles era considerado o que possuía ou não relevância cultural.  

Além disso, determinados valores morais poderiam funcionar como leis, por serem 

intrínsecos aos costumes seguidos pelas comunidades. Com a Modernidade, essa noção de 

mundo alterou-se, iniciando o processo de racionalização do mundo da vida (Lebenswelt), o 

qual configura-se na “liberalização cada vez maior dos potenciais de racionalidade inscritos na 

ação comunicativa” (REPA, 2008, p. 63) resultando em uma maior dificuldade para a busca 

cooperativa de acordos.  Nas sociedades tradicionais, nas quais o mito, a religiosidade e a 

concepção metafísica do mundo cumpriam um papel fundamental na organização cultural e 

institucional, as estruturas do mundo da vida (cultura, sociedade e personalidade) eram 

concebidas conjuntamente, o que reduzia as possibilidades de formas de vida e, portanto, de 

conflitos.  

O pluralismo causou uma “dependência de procedimentos formais, em última 

instância discursivos, para estabelecer legitimamente normas, já que não se pode mais apelar 

para os costumes, para um ethos de uma determinada vida em particular” (REPA, 2008, p. 63), 

fazendo-se necessário o surgimento do direito positivo, tal como o concebemos. É a partir das 

abordagens sociológica e normativa, essenciais para o entendimento da Modernidade, que 

 
40 São designados assim “principalmente, a partir da Revolução Francesa e pela Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão (1789), documento histórico que dará a base à Declaração de 1948” (ALVARENGA, 2019, 

p. 149). 
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Habermas compreenderá a relação entre o direito e a moral. Em Direito e Democracia: entre 

facticidade e validade (1992), ele afirma: "eu penso que no nível de fundamentação pós-

metafísico, 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, 

contemplando-se" (HABERMAS, 2012a, p. 139). Destarte, não é mais no direito natural 

fundamentado na metafísica ou na religião que as ordens jurídicas se embasam, mas no direito 

moderno que essencialmente alicerça-se sobre os direitos subjetivos41. Nesse contexto, é 

possível observar uma separação entre a moral e o direito. Assim,  

 
o direito moderno precisa ser compreendido como um complemento funcional à moral 

pós-tradicional, uma vez que sem o esteio religioso metafísico ou daquela unicidade 

etnocêntrica, perde-se o motivo mais forte para o seguimento de mandamentos morais, 

sejam eles fundados na expectativa da salvação, sejam eles embasados por uma ordem 

étnica uníssona (ALVARENGA, 2019, p.149).  

 

Isto posto, o direito positivo moderno faz-se necessário porque complementa o discurso 

na medida em que coercibiliza as atitudes dos sujeitos. 

Nesse sentido, a moral exige positivação. E, conforme Habermas, os processos moral 

e jurídico são independentes e os resultados de ambos estão relacionados como se à moral 

coubesse a tarefa de fazer exigências em relação ao conteúdo que deveria suceder do 

procedimento jurídico, não cabendo mais a ela avaliar o procedimento jurídico, agora 

considerado autônomo. Em outros termos, cabe à moral avaliar os resultados desse 

procedimento, em sentido negativo. 

Concordando com Kant, Habermas afirma que a partir de uma perspectiva funcional, 

o direito apresenta um duplo aspecto de validade, uma vez que porta tanto o elemento de 

coerção como o de liberdade. Ele impõe-se socialmente por meio de coerção, garantindo um 

nível médio de aceitação das leis e das regras que estabelece. Sendo assim, o poder de 

integração social do direito parece consistir na correlação eficaz que ele garante e na aceitação 

racional de suas regras por parte dos concernidos, sendo que sua validade normativa 

corresponde à liberdade. 

 Para que haja uma regulamentação das interações sociais que possibilitam a 

integração por meio do direito positivo, “a constituição da forma jurídica se torna necessária, a 

 
41 Tal concepção advém do argumento hobbesiano de que, em termos jurídicos, é permitido tudo que não está 

explicitamente proibido. Para Habermas, “o conceito do direito subjetivo desempenha um papel central na 

moderna compreensão do direito. Ele corresponde ao conceito de liberdade de ação subjetiva: direitos subjetivos 

(rights) estabelecem os limites no interior dos quais um sujeito está justificado a empregar livremente a sua 

vontade. E eles definem liberdades de ação iguais para todos os indivíduos ou pessoas jurídicas, tidas como 

portadoras de direitos” (HABERMAS, 2012a, p. 113).  
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fim de compensar os déficitis que resultam da decomposição da eticidade tradicional” 

(HABERMAS, 2012a, p. 148. Grifo do autor.). Nesse sentido, se tratando de sociedades 

modernas e estabelecendo uma correlação com a ética do discurso, Habermas caracteriza a 

moral como um sistema de saber “atemporal e sem barreiras no espaço social que nos diz por 

que devemos fazer algo” (ALVARENGA, 2019, p. 150). E, sendo um sistema de saber, apenas 

consegue obter a motivação dos agentes para a realização das ações normatizadas, 

diferenciando-se do direito, que constitui-se como um sistema de saber e, ao mesmo tempo, um 

sistema de ação. Desse modo, nas sociedades modernas, mesmo que a moral oriente a ação, ela 

não consegue mobilizar os indivíduos para o agir, necessitando do direito para adquirir 

efetividade.  

O direito complementa a moral racional como um sistema de ação “uma vez que 

orienta de forma precisa o agir em casos de conflitos e protege a integralidade de seus membros 

na história e em um território geográfico limitado” (ALVARENGA, 2019, p. 150)42. Nesse 

contexto, a relação sociológica de complementariedade entre a moral e o direito realiza-se como 

uma espécie de compensação, dado que o direito teria a incumbência de aliviar o sujeito moral 

do fardo de julgar e de agir moralmente, passando a atuar como uma pessoa de direito. 

 Por conseguinte, mesmo que o direito e a moral partam de ângulos distintos para 

responderem aos mesmos problemas, ambos precisam ordenar legitimamente as relações e 

coordenar os conflitos, o que apenas pode ser obtido por meio de normas justificadas. Todavia, 

por ser um sistema de saber, a moral aborda essas relações a partir do ponto de vista da 

universalização43 e especializou-se em questões referentes à justiça, que são do interesse 

simétrico de todos. O direito, por seu turno, busca solucionar os conflitos de maneira 

consensual, utilizando os princípios normativos que são reconhecidos intersubjetivamente entre 

os concernidos. Ou seja, são abrangidos por outras perspectivas que não somente a moral. 

Habermas explicita que a moral não se relaciona com a normatividade jurídica, pois é 

independente desta. E o direito, por ter a função de coagir, “passa a ser requisitado como uma 

 
42 Em outros termos, o direito é concebido concomitantemente como um sistema de saber e um sistema de ação 

porque “pode ser entendido como um texto repleto de proposições e interpretações normativas, quanto como um 

sistema de ação, na medida em que institucionaliza as normas em um sistema jurídico, cujos complexos de 

regulação para ação tem eficácia imediata.” (HULSHOF; KEINERT; MELO, 2008, p. 80). 
43 Segundo a perspectiva de Habermas, a partir de um ponto de vista normativo, o princípio de universalização, 

intitulado por ele como princípio “U”, precisa ser determinado a partir da consideração simétrica de interesses. 

Tendo em vista que as condições de aceitabilidade racional das normas e regras do direito ocorrem a partir de uma 

reformulação do princípio moral kantiano (o imperativo categórico), Habermas pensa a partir do agir 

comunicativo, apoiado em uma Teoria do Discurso, na qual ele critica o sujeito monológico. Tal procedimento 

configura-se na formulação do princípio “U”, que expressa o núcleo normativo da moral racional, cuja tarefa é 

colocar à prova da universalização, justificando as normas a partir da consideração simétrica dos interesses de 

todos os concernidos em uma determinada ação ou contexto. Conforme esse princípio, as normas somente poderão 

ser assumidas como máximas universais por meio de uma decisão dialógica. 
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espécie de guardião da moral” (DUTRA; LOIS, 2007, p. 245). O pensador alemão assegura que 

“uma ordem jurídica só pode ser legítima, quando não contrariar princípios morais.” 

(HABERMAS, 2012a, p.140). Destarte, para possuir uma validade legítima, o direito não pode 

contrariar a moral e ao mesmo tempo, não pode subordinar-se a ela, pois não há uma hierarquia 

de normas. Assim, o direito e a moral complementam-se, e os produtos morais e outros 

argumentos podem entrar no procedimento jurídico. 

Nesse contexto, ao referir-se aos direitos humanos, Habermas apresenta duas 

importantes características inerentes a eles, e que são próprias às normas morais: a) os direitos 

humanos e as normas morais referem-se a todas as pessoas como seres humanos e não somente 

como cidadãs; e, b) ambos justificam-se somente pela via da argumentação moral. Mediante 

esse diagnóstico, podemos perguntar: isso significa então que os direitos humanos são 

compostos somente por pretensões morais de validade? Habermas responde negativamente a 

essa questão. Para ele, mesmo que a argumentação moral seja indispensável para justificar tais 

direitos, ela não é suficiente, e isso se deve ao seu próprio conceito, pois os direitos humanos 

“compartilham características de ordenamentos jurídicos (seja nacional, internacional ou 

global)” (ALVARENGA, 2019, p. 150). Destarte, no que se refere ao conceito de direitos 

humanos, Lohmann (2013, p. 88) explica: 

                        

o conceito de “direito”, na expressão “direitos humanos”, deve ser entendido como 

conceito jurídico. Direitos humanos são, segundo seu pleno significado, direitos 

jurídicos, e não direitos pré-jurídicos, puros moralmente; eles são normas legais, que 

foram declarados em atos de fundações revolucionárias do Estado ou, como após a 

Segunda Guerra Mundial, anunciados nas convenções de direito internacional 

(Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948) ou em documentos 

constitucionais de Estados novamente fundados (p. ex., Lei fundamental da República 

Federal da Alemanha, 1949). 

 

Assim, é possível compreender os direitos humanos de duas formas: a) como direitos 

pré-estatais, isto é, como direitos genuinamente morais, e nesse caso, sem nenhuma força 

constitucional, não passíveis de reivindicação jurídica, sendo sua fundamentação embasada nos 

deveres morais. E, b) como direitos juridicamente institucionalizados, e nesse caso 

desempenhando o papel de dar sustentação aos mandamentos morais por meio do elemento da 

coercibilidade. Por esse motivo, os direitos humanos são considerados mais factíveis quando 

são juridicamente institucionalizados.   

Porém, ressalta Lohmann (p. 89, 2013) que também os “direitos jurídicos têm a 

pretensão de serem fundamentados ou fundamentáveis moralmente, mas eles entram em vigor 

apenas se são positivados como direitos por um legislador legitimado”. Na abrangente 

sistemática dos direitos humanos, diversos direitos estão englobados. Eles salvaguardam a 
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igualdade e a dignidade da pessoa humana e determinam que independentemente da tradição 

cultural, da nacionalidade, da raça, da cor ou do gênero, o direito às liberdades subjetivas deve 

ser garantido a todos, sem discriminação. Nesse contexto, os direitos humanos podem ser 

classificados como: a) civis, b) políticos, c) econômicos, d) sociais, ou, e) culturais. Assim, a 

partir da definição dos direitos humanos, não se pode inferir que eles impõem uma validade 

universal. A pretensão de validade universal somente justifica-se legitimamente quando 

concebemos seu conceito intrinsecamente vinculado ao de dignidade humana.  

 

2.2.  A Dignidade Humana: fonte moral para a prática constitucional e para o 

reconhecimento social  

 

O interculturalismo e a transnacionalização da democracia são fenômenos próprios da 

nossa época. E esses fatores, para Habermas demandam um reordenamento em termos 

jurídicos, uma vez que promoveram mudanças na esfera social e cultural44, onde não se pode 

mais sustentar um modelo político baseado no fundamentalismo religioso, por exemplo. Nessa 

perspectiva, Habermas propõe a retomada do projeto de emancipação da Modernidade, e sugere 

que isso seja realizado para responder aos desafios que a contemporaneidade impõe. Ele dessa 

forma, propõe o estabelecimento de um direito cosmopolita, que se fundamenta por meio dos 

direitos humanos. A aplicabilidade de tais direitos é imprescindível para a realização de uma 

comunidade global idealizada por Habermas.  

Ocorre que o autor progride teoricamente no que se refere à fundamentação dos 

direitos humanos, aprofundando esse conceito em sua obra Sobre a Constituição da Europa 

(2011). A partir desse momento, ele passa a atribuir uma função central ao conceito de 

dignidade humana, a saber: ser a “fonte moral da qual os direitos fundamentais extraem seu 

conteúdo” (HABERMAS, 2012b, p.11), vinculando conceitualmente a dignidade humana e os 

direitos humanos. Nessa perspectiva, a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana passa a 

ser a fonte dos direitos fundamentais, e sua função passa a ser a de atuar como a base 

fundamental de normas jurídicas, substituindo o “peso” do discurso que anteriormente assumia 

centralidade em suas obras. 

 
44 A esfera social tem sua ascendência na era moderna e compreende todos os fenômenos humanos que se 

relacionam de forma direta ou indireta com as sociedades humanas. O seu lócus são as relações de produção e o 

governo de problemas públicos. A esfera cultural, pode ser identificada como uma topologia social “isto é, uma 

forma social diferenciada por nela se repor continuadamente o problema em torno do sentido (isto é, significados, 

direções, valores, etc.)” (FARIAS, 2017, p. 4). 
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Assim, devido às mudanças no contexto político, atualmente Habermas não mais 

recorre ao conceito de autonomia como o principal recurso normativo, da forma como consta 

em Direito e Democracia (1992). Paralelo a isso, ele passa a utilizar o conceito de dignidade 

humana. Quando escreveu Direito e Democracia, em 1992, ele objetivava reconstruir 

racionalmente as bases do direito moderno, o qual ocorreu em um contexto político específico. 

Ou seja: o contexto das democracias constitucionais nacionais. Naquele momento, no qual estas 

estavam consolidadas, ele não almejava uma possível vindoura democracia constitucional 

global. Destarte, a autonomia privada e a autonomia pública constituíam-se como os recursos 

normativos mais apropriados para a fundamentação do direito e do Estado de Direito no 

período.  

Entretanto, importa ressaltar que a função atribuída à dignidade humana no artigo de 

2011 não ocasiona qualquer mudança substancial em relação ao modelo de direitos que ele 

havia teorizado em 1992. Ao contrário, reafirmam o posicionamento dele, e oferecem duas 

novas linhas de reflexão. A saber: a) a perspectiva da dignidade humana como fonte moral para 

a prática constitucional, e b) a concepção do reconhecimento social vinculado ao conceito de 

dignidade.  

As alterações ocorridas no contexto político desde 1992 ocasionaram o atual contexto 

da política transnacional. E, de acordo com Habermas, a autonomia pública e privada não são 

recursos que estão tão claramente disponíveis nesse novo contexto global como estavam no 

contexto das democracias nacionais. Nesse interim, devido ao caráter abstrato dos direitos 

humanos, estes  

 
sempre demandaram uma concretização ou interpretação para que pudessem ser 

aplicados, o que sempre suscitou muita disputa. De acordo com o autor, a dignidade, 

nesse ponto, acabou cumprindo a importante função de facilitar a negociação de 

compromissos, forjando uma base consensual mínima, necessária à negociação desses 

direitos (MACHADO; NEGRI, 2011, p. 187-188) 

 

É nesse sentido que a dignidade humana passa a ser atualmente o recurso normativo 

mais apropriado. Habermas a interpreta como universal e inegociável. Então, ela é mais 

socialmente aceita como a questão central. E consequentemente é o argumento mais eficaz para 

neutralizar os conflitos em discussões acerca dos direitos humanos.  

O autor questiona o motivo pelo qual, “no direito o discurso dos ‘direitos humanos’ 

[que tem origem no século XVII] surgiu tão mais cedo do que o da ‘dignidade humana’” (Idem, 

2012b, p. 9.). E, em resposta a essa questão, ele afirma que são recorrentes as teorias que 

afirmam estar na “catástrofe moral” ocasionada pela Segunda Guerra Mundial (1939–1945) e 

pelo Regime Nazista (1933-1945) o motivo que ocasionou a necessidade de se vincular os 
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conceitos de dignidade humana e direitos humanos, isto é, a ideia de intensificar moralmente 

os direitos humanos por meio do conceito de dignidade humana, de concebê-la, finalmente, 

como um conceito jurídico.  

Em contraposição a tais teorias, Habermas argumenta que “desde o início, mesmo que 

ainda primeiro de modo implícito, havia um vínculo conceitual entre ambos os conceitos. Os 

Direitos humanos sempre surgiram primeiro a partir da oposição à arbitrariedade, opressão e 

humilhação.” (HABERMAS, 2012b, p. p. 10 - 11). Dessarte, é por meio da indignação daqueles 

que são humilhados, ao terem sua dignidade ferida de algum modo, que surge o apelo aos 

direitos humanos. Por esse motivo, esse vínculo deve poder ser demonstrado também no próprio 

desenvolvimento do direito. 

Assim, a função da dignidade não se circunscreve somente em neutralizar os conflitos 

referentes a esse debate como um conceito jurídico tardio. Para além disso, Habermas entende 

que as mudanças históricas que ocorreram no contexto político apenas evidenciaram a 

substância normativa da dignidade da pessoa humana, que estava implícita, porém já contida 

nos direitos humanos. Destarte, o papel da dignidade humana é ser a “fonte moral da qual os 

direitos fundamentais extraem seu conteúdo” (Idem, 2012b, p.11). Sendo a sua inviolabilidade, 

a fonte dos direitos fundamentais.  

De acordo com Habermas, as constantes violações contra a dignidade da pessoa 

humana, que ocorreram no decorrer da História, cumpriram algumas funções importantes no 

que se refere à elaboração dos direitos humanos. O autor sintetiza essas funções em três 

modalidades diferentes. Sendo elas: a) a função inventiva; b) a função heurística, e; c) a função 

sismográfica. A função inventiva refere-se ao fato de que a partir do momento em que a 

dignidade humana é violada, ocorre um esgotamento do sistema de direitos disponível, e 

consequentemente faz-se necessário pensar em outros direitos ainda não disponíveis. Assim, 

quando os humilhados tomam consciência da violação que sofreram, essa conscientização tem 

consequências nos textos jurídicos “que passam a articular, conceitualmente, dignidade e 

direitos humanos. O real é que, portanto, alimenta o normativo” (MACHADO; NEGRI, 2011, 

p. 189). A função heurística acontece quando a dignidade passa a fazer parte das categorias de 

direitos e consequentemente seu apelo comprova a indivisibilidade dos mesmos, funcionando 

como “um atalho mental ao dado de que os direitos guardam entre si relação de mútua 

dependência. Quando se pensa em dignidade, fica impossível a referência a um direito (...) sem 

que os demais sejam considerados (...)” (idem, 2011, p. 189). Assim, a dignidade humana possui 

a função heurística porque é um conceito moral universal: é inegociável e torna os direitos 

humanos indivisíveis, uma vez que é una e a mesma para qualquer um, em qualquer lugar. A 
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terceira função é a sismográfica que ocorre na medida em que “realiza constante registro 

daquilo que é efetivamente constitutivo para uma ordem legal democrática. Na experiência da 

violação da dignidade, captura-se, como um filtro, tudo aquilo que é necessário para uma prática 

constitucional democrática” (Idem, 2011, p. 189).  

A partir dessas três funções, Habermas argumenta que a dignidade humana importa 

para o direito um conteúdo moral, universal e também igualitário. Nesse interim, o 

funcionamento do direito requer que exista um discurso de fundamentação e também um 

discurso de aplicação. Então, na medida em que na realidade acorre uma violação da dignidade 

humana, reafirma-se a necessidade da aplicação de uma série de direitos humanos vinculados 

conceitualmente à dignidade. É nesse sentido que Habermas propõe uma utopia realista dos 

direitos humanos. Isto é, porque se confirma na experiência vivida.  

 

2.3  A Pretensão Universal dos Direitos Humanos 

 

Nesse contexto, o recurso normativo disponível, no contexto da política transnacional, 

é especialmente o conceito de dignidade humana que, além de estar conceitualmente vinculada 

aos direitos humanos, é entendida “como o eixo central e a base normativa universal do direito 

e do Estado democrático” (DUTRA, 2020, p. 50). Além disso, nas palavras de Habermas, 

“Somente esse vínculo interno entre a dignidade humana e direitos humanos produz aquela 

fusão explosiva da moral no médium do direito, no interior do qual deve ser efetuada a 

construção das ordens políticas justas” (HABERMAS, 2012b, p. 37. Grifo do autor)45. Sendo 

que tais direitos derivam de uma síntese entre a moral interiorizada e o direito coercitivo 

positivo. Assim, é em consequência dessa fonte moral que as diferentes categorias de direitos 

humanos46 são indivisíveis. E é por meio dela que surge o significado dos direitos básicos. Em 

decorrência disso  

 
45 “Only this internal connection between human dignity and human rights gives rise to the explosive fusion of 

moral contents with coercive law as the medium in which the construction of just political orders must be 

performed” (HABERMAS, 2004, p. 479. n. 2). 
46  Segundo Habermas, as diferentes categorias de direitos determinam o status da pessoa de direito, pois geram o 

próprio código jurídico e são assim categorizadas: “(1) Direitos fundamentais que resultam da configuração 

politicamente autônoma do direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação. Esses direitos 

exigem como correlatos necessários: (2) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente 

autônoma do status de um membro numa associação voluntária de parceiros do direito; (3) Direitos fundamentais 

que resultam da possibilidade de postulação judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da 

proteção jurídica individual (...); (4)Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos 

de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia política e através dos quais eles 

criam um direito legitimo (...); Direitos fundamentais a condições de vida garantidas social, técnica e 

ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um aproveitamento, em igualdade de chances, dos 

direitos elencados de (1) até (4)”. (HABERMAS, 2012a, p. 159-160. Grifos do autor.). 
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apenas em colaboração de um direito humano com outro, por exemplo, a liberdade de 

expressão com o direito de filiação a partido político ou, o direito ao lazer combinado 

com o direito à segurança pública, seria possível a promessa moral de respeitar, 

igualmente, a dignidade humana de cada pessoa (ALVARENGA, 2019, p. 152). 
 

Importa ressaltar que os direitos humanos são cooriginários da democracia, pois ambos 

estabelecem uma relação de pressuposição recíproca: tais direitos possibilitam o processo 

democrático e este permite com que esses direitos sejam positivados e assumam a forma de 

direitos fundamentais no interior de um espaço constitucional. Assim, na concepção de 

Habermas,  

 
   A dignidade humana é um sismógrafo que mostra o que é constitutivo para uma 

ordem jurídica democrática – a saber, precisamente os direitos que os cidadãos de 

uma comunidade política devem se dar para poderem se respeitar reciprocamente 

como membros de uma associação voluntária de livres e iguais. (HABERMAS, 

2012b, p. 17).  

 

E é especificamente a garantia desses direitos que proporciona o status de cidadãos, pois 

eles se efetivam na medida em que os indivíduos se reconhecem como sujeitos de direitos 

iguais, e reivindicam que sua dignidade humana seja respeitada. 

Conforme Habermas, a condição para que os direitos humanos atinjam a validade 

universal é a de que haja o reconhecimento tanto intercultural quanto intersubjetivo de que 

todos os indivíduos são dignos de igual respeito. Entretanto, o filósofo sublinha a tensão 

peculiar existente entre “о sentido universal dos direitos humanos e as condições locais da sua 

efetivação” (HABERMAS, p. 150, 2001). Ele afirma que os direitos humanos devem valer de 

modo ilimitado para todos, e questiona-se como isso pode ser atingido, uma vez que existe essa 

tensão entre o sentido universal de matriz moral dos direitos humanos e “as suas condições 

locais jurídicas da sua efetivação dentro de um Estado nacional para os seus cidadãos” 

(ALVARENGA, p. 152, 2019). Mediante esse questionamento, mesmo reconhecendo as 

dificuldades de concretização, no que tange à generalização dos direitos humanos, Habermas 

teoriza sobre a possibilidade da institucionalização efetiva de um direito cosmopolita. 

Ele sugere, então, que existem duas maneiras pelas quais é possível pensar a 

universalização dos direitos humanos, sendo elas: a) se “todos os Estados existentes - não 

apenas segundo as suas denominações – se transformam em Estados de direito democráticos, 

enquanto fica ao mesmo tempo reservado a cada um o direito a uma nacionalidade de escolha” 

(HABERMAS, 2001, p. 150) ou, b): “o estabelecimento de uma confederação mundial, em que 

“cada um, de modo imediato, a saber, como cosmopolita  [Weltbürger, cidadão do mundo], ter 

acesso ao usufruto efetivo dos direitos humanos” (Idem, p. 150). Sendo, portanto, necessário, 
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conforme dita o artigo 28 da DUDH47, que haja uma ordem global que possibilite e assegure a 

realização de todos os direitos e liberdades que compõe a Declaração. 

 Assim, na gramática habermasiana, os direitos humanos são conquistados por meio de 

lutas por reconhecimento e é somente no interior de um Estado nacional que podem adquirir a 

validade positiva de direitos fundamentais. Porém, a pretensão de validade universalista desses 

direitos, busca ultrapassar as fronteiras nacionais. E ela somente pode ser resgatada, afirma 

Habermas “em uma comunidade cosmopolita inclusiva” (Idem, 2012b, p. 29) que pode ser 

realizada apenas por meio de uma sociedade mundial constituída de forma democrática. 

 Os direitos humanos têm uma pretensão de validade universal, possuindo uma natureza 

dúbia, que Habermas ilustra fazendo uma alusão com à face de Janus, deus romano reconhecido 

por mobilizar mudanças e transições, inícios, decisões e escolhas. A face dupla do deus 

simbolizava o passado e o futuro, a entrada e a saída. Nesse sentido, para Habermas, os direitos 

humanos representam tal face na medida em que estão ao mesmo tempo, voltados para a moral 

e para o direito, no intuito de que “a promessa moral deve ser resgatada na moeda jurídica” 

(HABERMAS, 2012b, p. 18). Alvarenga (2019, p. 153) explica  

 
a face jurídica do sistema de direitos fundado discursivamente volta-se para trás, para 

um passado que ainda não se esgotou, para o Estado democrático de direito, todavia 

sua face moral olha para além do Estado nacional e enxerga ao longe a globalização 

dos direitos humanos48. 

 

Assim sendo, tais direitos possuem um conteúdo moral exclusivo, mas têm a forma de 

direitos positivos coercitivos. Por esse motivo, os indivíduos podem ter liberdade e pretensões. 

Os direitos humanos “estão dispostos de modo que são concretizados pela via da legislação 

democrática, especificados caso a caso por meio da jurisprudência e impostos com sanções 

estatais” (Idem, 2012b, p. 18). Destarte, tais direitos são parte de uma moral esclarecida que 

pode ser traduzida no médium do direito coercitivo, efetivando-se na configuração de direitos 

fundamentais. Conforme analisa Alvarenga (2019, p. 153) “mesmo que os direitos humanos 

efetivados constitucionalmente como direitos fundamentais “sejam normas jurídicas, que 

protegem apenas os cidadãos dentro de um Estado específico (...) se relacionam com cada 

pessoa como se fossem normas morais”. Portanto, a validade dos direitos fundamentais que 

 

 
47 “Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos 

na presente Declaração possam ser plenamente realizados” (ONU, 1948. Disponível em: 

https://institutolegado.org/blog/declaracao-universal-dos-direitos-humanos. Acesso em: 09/02/2021. 
48 Nesse contexto, não haverá uma identificação total entre direito fundamental e direitos humanos, uma vez que 

o primeiro expressa a positivação dos direitos humanos na constituição de um país. 
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vigoram na constituição de um país, não deve se restringir à esfera do Estado nacional 

responsável por sua positivação.  Lohmann (2013, p. 99) explica:   

 
A pretensão de validade universal da dignidade humana e dos direitos humanos 

minaram o particularismo de comunidades civis específicas. Um Estado democrático 

obrigado a reconhecer a dignidade humana e os direitos humanos também precisa 

reconhecer, primeiro internamente, como portadores de direitos humanos, todos os 

homens em seu âmbito estatal, sejam estes estrangeiros, sem nacionalidade , 

<Staantenlose> ou só pessoas em estada temporária ou ilegal. Esse “universalismo 

interno “dos direitos humanos corresponde, em segundo lugar, a um universalismo 

externo”, no qual em especial a democracia é obrigada a respeitar nos seus direitos 

humanos a todos os homens que vivem fora do Estado. 

 

Nesse sentido, Lohmann aponta ainda para a complexidade e dificuldades de concretude 

que essa dupla universalização de uma democracia específica apresenta e para a falta de clareza 

quanto a força que os direitos humanos universais teriam para a constituição da cidadania 

mundial. A questão que subjaz é: de que forma a realização do conteúdo normativo da dignidade 

humana deve ocorrer em um nível transnacional? Habermas busca responder essa questão 

respaldando-se nas ideias articuladas por Kant, que colocou em discussão a 

constitucionalização dos direitos dos povos e a República da humanidade, bem como a ideia de 

Estado mundial, de federação de Estados e a ideia de um sistema federal de nível mais amplo. 

Com base nisso, Habermas sugere uma constitucionalização do direito dos povos. Nesse 

sentido, afirma Lohmann (2013, p. 100) 

  
Ao espírito republicano da dignidade humana estão relacionados os modelos nos quais 

os homens não são apenas portadores passivos de direitos humanos, mas os próprios 

autores do regime internacional dos direitos humanos. Eles formam o nível 

diferenciado da esfera pública política, na qual são discutidos e disputados o conteúdo 

e a concepção dos direitos humanos. Nesse processo de deliberação e 

institucionalização política, valem novamente os argumentos e motivos, que devem 

ser distinguidos conforme as várias dimensões (morais, legais, político-históricas) da 

dignidade humana e dos direitos humanos. 

 

Assim, a universalidade dos direitos humanos pode ser reivindicada e justificada por 

meio do argumento da igualdade dos homens em dignidade e de razões morais. É por via de 

processos deliberativos fundamentados tanto pela práxis como por institucionalizações, e por 

argumentos a) históricos; b) avaliativos, c) legais e d) políticos que é possível concretizar, em 

um longo processo, a ideia de direitos humanos universais. Nesse interim, mesmo reconhecendo 

toda a instabilidade no que se refere à concretude da universalidade dos direitos humanos, 

Habermas teoriza que eles servem como fundamentação para legitimar uma política inclusiva 

na comunidade dos povos. Isso justifica-se por considerar que a interpretação mais adequada 

acerca desses direitos é aquela adquirida por meio da perspectiva de outras culturas e pelo fato 
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de que a maioria dos Estados legalizaram o conteúdo da Declaração Universal do Direitos 

Humanos, assim como as Convenções e Pactos que surgiram após. 

 

 

 2.4  Os Limites da Dignidade Humana na Esfera Jurídica 

  

A dignidade humana, passa a ter, então, um protagonismo importante na obra de 

Habermas. Está claro em seu texto que a dignidade humana é uma espécie de fonte moral da 

qual os direitos fundamentais extraem seu conteúdo, e que ela acentua o conteúdo moral dos 

direitos humanos, passando a ser concebida como um conceito jurídico. É perceptível também, 

que a violação da dignidade humana, permite o início das lutas por reconhecimento, e abrem o 

discurso relativo aos direitos humanos. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948, a dignidade humana passa a ser um princípio universal. Isto é, ele deve ser agregado por 

todas as constituições. O princípio da dignidade humana torna-se tão basilar que pode ser 

encontrado como artigo primeiro da Declaração universal dos direitos humanos e também da 

Constituição Brasileira (1988). Na nossa constituição, este princípio perpassa todos os direitos 

fundamentais e sociais. O que não está explícito é: o que é, afinal de contas, a dignidade 

humana? Qual é o conteúdo da dignidade humana? Existe um limite para a dignidade humana? 

Devido à natureza abstrata dela, torna-se difícil conceituá-la. Nem mesmo na Constituição 

Brasileira o conceito está explícito. Isso ocasiona alguns problemas de ordem filosófica e 

jurídica. Os operadores do direito, por exemplo, encontram muitas dificuldades em decorrência 

da indeterminação do conceito. 

Não é raro que o princípio da dignidade humana entre em conflito com outros direitos. 

No interior do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana entra 

em conflito com o direito à vida, e este, em conflito com a liberdade religiosa, por exemplo. 

Em casos referentes à prática do aborto, que no Brasil é criminalizada49, entrechocam-se o 

direito fundamental à vida, por parte do feto, e a dignidade da pessoa humana, por parte da 

gestante. Outro exemplo: em nossa legislação, a eutanásia é considerada ilícita50, porque 

também violaria o direito à vida, concretizando-se como uma ofensa aos direitos fundamentais. 

 
49 Os artigos 124  à 128 do Código Penal, por meio do Decreto Lei n° 2848/40 versam sobre a criminalização do 

aborto. Vide em: http://www.planalto.gov.br  

50 Não há no ordenamento jurídico brasileiro a tipificação da eutanásia como crime. Entretanto, ela enquadra-se 

no artigo 121 do Código penal como crime homicídio.  Vide em: http://www.planalto.gov.br  
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A eutanásia, que pode ser ativa ou passiva51, tem por objetivo pôr fim a uma vida para aliviar 

um sofrimento intratável. Ou seja, preza pela manutenção da dignidade da pessoa humana, que 

inevitavelmente seria ferida em decorrência do agravamento da doença e dos tratamentos 

muitas vezes degradantes. 

No Brasil, apenas a ortotanásia é permitida. Essa prática consiste na suspensão de 

tratamentos invasivos e artificiais a fim de prolongar a vida de pacientes em estado terminal, 

diferentemente da eutanásia passiva, a ortotanásia só pode ser realizada quando não há mais 

nenhuma possibilidade de cura para o paciente, e qualquer tratamento que pudesse vir a ser 

administrado não traria benefício algum, sendo identificada, portanto, como uma morte natural. 

Ela somente pode ser realizada quando há a autorização do paciente ou familiares, no caso deste 

não responder mais por si. Sua permissão foi concedida em 2010, quando a Justiça Federal 

revogou a liminar que suspendia a regulamentação dessa prática depois de mais de três anos de 

debates envolvendo a medicina, o direito e a sociedade. Portanto, essa conduta médica é 

considerada ética no Brasil e possui manifestações favoráveis da Igreja Católica52. Entretanto, 

cabe a reflexão acerca de se o sofrimento causado por tratamentos agressivos, que condicionam 

o sujeito a uma situação de degradação e debilitação contra sua vontade, ou se doenças que 

impossibilitam o indivíduo de exercer suas liberdades e autonomia não feririam também o 

princípio da dignidade da pessoa humana. Se pensarmos afirmativamente, o excessivo 

prolongamento da vida, não faria sentido.  

Outro caso em que esse conflito é interessante, circunscreve-se na relação que os 

Testemunhas de Jeová possuem com a prática da transfusão de sangue. De acordo com sua 

doutrina, a verdade revelada pela Bíblica Sagrada53 impõe que não se deve tomar sangue por 

qualquer via. Portanto, a transfusão ou a doação implicariam na violação da sua dignidade. Isso 

 
51 A eutanásia ativa ocorre quando o médico atua de forma direta na morte do paciente, com o consentimento deste, 

por meio da aplicação intravenosa de substancia letal indolor. A eutanásia passiva, tem a mesma finalidade da 

ativa: aliviar o sofrimento. Porém, por meio de outros meios. Nela, o médico é autorizado a deixar de administrar 

o tratamento, que poderia vir a beneficiar o paciente. 
52 O Papa João Paulo II (1920-2005) demonstrou-se complacente com a ortotanásia. Ele suspendeu o tratamento 

que prolongava sua vida e faleceu em 2005 em sua residência no Vaticano, tornando-se um dos maiores expoentes 

dessa prática. No Brasil, o caso com maior notoriedade, antes da regulamentação, foi o do ex-governador do Estado 

de São Paulo, Mário Covas (1930-2001), que acometido de um Câncer em estágio terminal, optou por receber 

somente tratamentos paliativos, passando os últimos momentos com a família. Durante sua gestão, sancionou a 

Lei Estadual 10.241, que permitia a ortotanásia, levando o Estado de São Paulo a ser o único do país a outorgar 

essa lei. O ocorrido mobilizou o debate público na época, propiciando a problematização acerca do tema, que até 

então era negligenciado. Esses exemplos evidenciaram como essa problemática está aquém do debate público, e 

que na prática da lei, o valor da vida parece ser considerado maior que o da dignidade humana, que deveria nortear 

os demais direitos. Transparecendo assim, um conflito latente entre o direito à vida e o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 
53 As principais passagens Bíblicas que fundamentam essa ideia podem ser conferidas em: Gênesis, capítulo 9, 

versículos 3 e 4; Levítico, capítulo 17, versículo 14; Atos, capítulo15, versículo 29. 
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porque, a crença religiosa é uma liberdade básica imprescindível, e o reconhecimento da 

dignidade da pessoa humana possibilita a todos o direito de efetuar suas escolhas existenciais 

de forma autônoma. E, sendo a liberdade religiosa um direito fundamental, a não submissão do 

indivíduo a determinados procedimentos médicos, configura sua autonomia privada, 

imprescindível e derivada da dignidade da pessoa humana. Assim, permanece a reflexão acerca 

dos limites da dignidade da pessoa humana, que se tornariam mais evidentes se explicitados o 

seu conteúdo e sua definição. 

A dignidade da pessoa humana como conceito, expressa um valor síntese da condição 

humana, atuando como uma espécie de clausula geral que permite uma releitura das ordens 

jurídicas, em proteção à condição humana. Por isso, o conceito de dignidade humana tem uma 

importância central nos ordenamentos jurídicos.54 Na Constituição Brasileira, por exemplo, 

juntamente com a soberania, a cidadania, os valores sociais do trabalho e o pluralismo político, 

ela aparece como um dos fundamentos da república (Art. 1º, III).  Com isso, ela é considerada 

como uma condição de legitimidade das ações estatais e um condutor de interpretação da lei 

em geral. Ocorre que o conceito, como observamos, é polissêmico, gerando instabilidade no 

campo jurídico.  

 

2.5  A Autonomia como Fundamento da Dignidade Humana: uma perspectiva 

kantiana 

 

Para melhor compreender o conceito de dignidade da pessoa humana, faz-se necessário 

resgatar suas origens, que está circunscrita nos textos de Kant. Para o autor, a dignidade 

reivindica que toda pessoa deve ser tratada como um fim em si mesma.  Em A Fundamentação 

da Metafísica dos Costumes (1785), no que concerne a uma das formulações do Imperativo 

categórico: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela 

 
54 Até mesmo em situações de guerra há determinados princípios referentes à dignidade humana, que não podem 

ser violados. Isso está explícito na Convenção de Genebra, que é um conjunto de tratados internacionais assinados 

entre 1864 e 1949, que visa a evitar os crimes contra a paz, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, 

diminuindo a consequência delas sob a população civil e proteger os militares feridos ou capturados. Kant, em À 

Paz Perpétua, nos artigos preliminares, no item 6, já assinalava que mesmo em meio à guerra, não devem ser 

executadas determinadas ações que impossibilitem a paz perpétua. Nas palavras do autor: “Nenhum Estado em 

guerra com outro deve permitir hostilidades tais que devam tornar impossível a confiança mútua na paz futura (...) 

pois mesmo em meio à guerra, deve restar alguma confiança no modo de pensar do inimigo, porque, caso contrário, 

também nenhuma paz poderia ser firmada e a hostilidade irromperia em uma guerra de extermínio (bellum 

internecinum).” (KANT, 2020, p 33). A Convenção de Genebra inaugura assim, o direito humanitário em termos 

internacionais. É preciso ressaltar que o documento não foi suficiente para evitar desastres como o genocídio 

cometido na Segunda Guerra Mundial, mas deixou claro o que a humanidade considera como inaceitável em uma 

situação de guerra. E possibilitou, por exemplo, com que fosse criado o Tribunal de Nuremberg (1946), onde foram 

julgados os líderes nazistas, acusados de infringirem as leis internacionais, entre outras coisas.  
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se torne lei universal” (KANT, p. 59, 2004. Grifos do autor.), o filósofo explica o que ele chama de 

Reino dos Fins: 

 
por esta palavra reino eu entendo a ligação sistemática de vários seres racionais por 

meio de leis comuns (...) Seres racionais estão pois todos submetidos a esta lei que 

manda que cada um deles jamais // se trate a si mesmo ou aos outros simplesmente 

como meios, mas sempre simultaneamente como fins em si. Daqui resulta, porém uma 

ligação sistemática de seres racionais por meio de leis objetivas comuns, i. é um reino 

que, exatamente porque essas leis têm em vista a relação destes seres uns com os 

outros como fins e meios, se pode chamar um reino dos fins55 (KANT, p. 75-76, 2007). 

 

Essa passagem explicita que toda a vida humana possui um valor intrínseco, e que 

nenhum ser humano deve se submeter à vontade de outrem: o homem deve agir autonomamente 

conforme a própria vontade. Segundo Kant, todo homem racional, para pertencer ao reino dos 

fins, deve exercer o papel de legislador universal, que também, se sente submetido a essas leis, 

porque está comprometido com elas. Assim, o legislador universal é ao mesmo tempo membro 

e chefe. É assim, porque o reino dos fins existe apenas porque há a liberdade da vontade. Eis 

que aí consiste o princípio da moralidade: ele é expresso na relação da ação com a lei, e que 

viabiliza o reino dos fins, onde os seres racionais se vinculam por intermédio de leis comuns. 

Essas leis, explica Kant, devem ter como ponto de início o interior de cada ser, e partirem da 

sua vontade. 

Este princípio dita: “nunca praticar uma ação senão em acordo com uma máxima que se 

saiba poder ser uma lei universal, quer dizer só de tal maneira que a vontade pela sua máxima 

se possa considerar a si mesma ao mesmo tempo como legisladora universal” (KANT, 2007, p. 

76). Assim, Kant argumenta que se as máximas não estão imperiosamente de acordo com esse 

princípio objetivo, que é comum de todos os seres dotados de razão, “a necessidade da ação 

segundo aquele princípio chama-se então obrigação prática, isto é, dever.” Nesse interim, no 

reino dos fins, o dever é comum a todos os seus membros, sem distinção. 

Existe, portanto, uma necessidade prática de agir de acordo com o dever, que está 

baseada unicamente na relação dos seres racionais entre si, cuja vontade é legisladora, visto que 

cada um é considerado como fim em si mesmo. Na gramática de kantiana, esse dever, não tem 

qualquer relação com os sentimentos, as inclinações ou os impulsos. A vontade desempenha a 

 
55 Ich verstehe aber unter einem Reiche die systematische Verbindung verschiedener vernünftiger Wesen durch 

gemeinschaftliche Gesetze (...) Denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, daß jedes derselben sich 

selbst und alle andere niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst behandeln solle. 

Hiedurch aber entspringt eine systematische Verbindung vernünftiger Wesen durch gemeinschaftliche objektive 

Gesetze, d.i. ein Reich, welches, weil diese Gesetze eben die Beziehung dieser Wesen auf einander, als Zwecke 

und Mittel, zur Absicht haben, ein Reich der Zwecke (freilich nur ein Ideal) heißen kann (KANT, 2016 p.66. [BA// 

74). 
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função de legisladora universal, e a razão é responsável por relacionar as máximas dessa 

vontade com todas as demais vontades e ações no que tange a nós mesmos. E isso, segundo 

Kant (p. 77, 2007), acontece devido a “ideia da dignidade de um ser racional que não obedece 

a outra lei senão àquela que ele mesmo simultaneamente dá”. Assim, o conceito de dignidade, 

está estritamente ligado ao conceito de autonomia.  

O filósofo de Königsberg argumenta: “No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma 

dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como 

equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, não permite 

equivalente, então tem ela dignidade” (Idem, 2007, p. 77. Grifos do autor.). Assim tudo aquilo 

que concerne à necessidade ou ao gosto e à satisfação dos homens, tem um preço. A dignidade 

é definida como “aquilo porém que constitui a condição só graças à qual qualquer coisa pode 

ser um fim em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é um preço, mas um valor 

íntimo” (Idem, 2007, p. 77). Nesse interim, para Kant, somente a moralidade é capaz de tornar 

o ser racional um fim em si mesmo, uma vez que a moralidade possibilita que o agente se torne 

membro legislador do reino dos fins, e, portanto, são a moralidade e a humanidade, porque ele 

é capaz de desenvolver a moralidade, que possui dignidade. E, por esse motivo, a legislação 

produzida a partir daí possui também dignidade, e por isso, todos devem respeito a ela. Nesse 

contexto, Kant afirma: “Autonomia é, pois o fundamento da dignidade da natureza humana e 

de toda a natureza racional” (KANT, 2007, p. 79). 

Preservando sua definição de origem, isto é, fundamentada no conceito de autonomia, a 

dignidade assume hodiernamente a função de centro axiológico das ordens jurídicas, uma vez 

que é considerada a fonte dos direitos fundamentais. No sistema de direitos, a dignidade se 

expressa tanto como autonomia pública quanto como autonomia privada. No primeiro caso, em 

direitos individuais, no segundo, como direitos políticos. A autonomia privada está embasada 

no princípio da liberdade e da igualdade entre os seres humanos. Assim, integram o conteúdo 

da dignidade no que se refere à autodeterminação individual e o direito ao igual respeito e 

consideração, garantindo que os indivíduos tenham a possibilidade de escolher livremente os 

seus projetos existenciais, sem que sofram discriminação no que tange a sua identidade e 

escolhas. A autonomia pública está ligada ao direito de participação dos cidadãos no processo 

democrático, isto é, no direito de participação política e de influência na tomada de decisões, 

seja a) por via da participação eleitoral, b) por meio do debate público, ou c) por intermédio da 

organização social.  
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 O princípio da dignidade está pressuposto também aos direitos socias56 materialmente 

fundamentais, que garantem um mínimo existencial para que se possa viver dignamente57. De 

modo que direitos como a saúde, a educação e a alimentação devem ser assegurados pelo 

Estado. Nesse contexto, se um indivíduo por ele mesmo ou sua família não possuírem condições 

econômicas para arcar com seu sustento, o Estado deve prover auxílio. Assim, “a vida humana 

não pode ser reduzida à mera existência” (SARLET; ZOCKUN, p. 121, 2016).  A presente 

vinculação expressa que uma vida digna está associada a uma série de direitos que garantem a 

qualidade de vida, ultrapassando o limite da garantia da sobrevivência física, ou seja, do direito 

à vida em seu sentido estrito. Assim, a concretização da integridade da existência física e moral 

dos indivíduos é imprescindível para o exercício tanto da autonomia pública quanto da 

autonomia privada. 

Nesse interim, considera-se a dignidade humana como fundamento e justificação última 

dos direitos fundamentais, cuja proteção e efetivação tem um âmbito individual, que concerne 

ao sujeito do direito, e outro social, que se refere ao desempenho do Estado e das suas 

instituições na efetivação do direito de cada indivíduo, bem como na eventual intervenção do 

Estado em casos em que determinados comportamentos individuais interferem nos direitos de 

outrem. Como anteriormente exposto, Kant pensou a autonomia como fundamento da 

dignidade humana, e é nesse conceito que estão embasados a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e a Constituição Brasileira, por exemplo. A dignidade como autonomia, ocorre pela 

capacidade de autodeterminação que os seres racionais têm de se autolegislar. Isso confere a 

 
56 Os direitos sociais, na Constituição Brasileira, estão determinados no artigo 6º: “São direitos sociais a educação, 

a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.  
57 A ligação explícita entre o mínimo existencial e a dignidade humana é textualmente afirmada pela primeira vez 

na Constituição da República de Wiemar, em 1919, no artigo 151, que expressa: “A organização da vida econômica 

deve corresponder aos princípios da justiça e ter como objetivo a garantia de uma existência digna a todos. Dentro 

destes limites, a liberdade econômica do indivíduo deve ser assegurada” (“Die Ordnung des Wirtschaftslebens 

muss den Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für 

alle entsprechen. In diesen Grenzen ist die wirtschaftliche Freiheit des einzelnen zu sichern.”). No escopo do direito 

internacional, o direito a um mínimo existencial está expresso no artigo XXV da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, que pressupõe que todo o indivíduo e sua família devem ter garantido um nível de vida que permita o 

acesso à saúde e ao bem-estar. Na Constituição Brasileira, no que tange à ordem econômica e/ou social, a noção 

de dignidade foi integrada em 1934, conforme do Artigo 115 “A ordem econômica deve ser organizada conforme 

os princípios da Justiça e as necessidades da vida nacional, de modo que possibilite a todos existência digna. 

Dentro desses limites, é garantida a liberdade econômica.” Conforme escreve Sarlet (2016, p. 118-119), “É preciso 

lembrar, contudo, que na condição de finalidade ou tarefa cometida ao Estado no âmbito dos princípios objetivos 

da ordem social e econômica, o mínimo existencial, ou seja, o dever de assegurar a todos uma vida com dignidade, 

não implicava necessariamente (aliás, como não implica ainda hoje a depender do caso), salvo na medida da 

legislação infraconstitucional (especialmente no campo da assistência social e da garantia de um salário mínimo, 

entre outras formas de manifestação), uma posição subjetiva imediatamente exigível pelo indivíduo. A elevação 

do mínimo existencial à condição de direito fundamental e sua articulação mais forte com a própria dignidade da 

pessoa humana e outros direitos fundamentais, teve sua primeira importante elaboração dogmática na Alemanha, 

onde, de resto, obteve também um relativamente precoce reconhecimento jurisprudencial”. 
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cada pessoa o direito de estabelecer os rumos da própria vida e desenvolver de forma livre a 

sua personalidade, realizando escolhas morais e responsabilizando-se pelas decisões 

estabelecidas por ele. Nessa perspectiva o sujeito moral se autodetermina.  

Assim, sob pena de violar a dignidade da pessoa humana, um ordenamento jurídico 

baseado nesse princípio deve garantir o direito a essas liberdades pessoais, podendo intervir de 

forma legítima somente em decisões referentes ao interesse coletivo, jamais no âmbito privado 

da vida de alguém, desde que este não viole o direito de terceiros. Nesse contexto, para que o 

indivíduo possa se autodeterminar, fazendo escolhas autônomas e responsabilizando-se por 

elas, o Estado deve possibilitar as condições para o exercício da autodeterminação, garantido 

de forma efetiva que os cidadãos possam efetuar livremente as suas escolhas. É necessário para 

isso que à dignidade humana seja integrado o intitulado mínimo existencial, que serve como 

um meio do exercício da autonomia. Ou seja, é basilar que as condições econômicas, 

psicofísicas e educacionais estejam minimamente asseguradas para o exercício da autonomia. 

É também atribuição do Estado impor determinadas condições à autonomia com a finalidade 

de que o indivíduo não decida por ações que gerem um impacto nocivo para ele mesmo ou para 

a sociedade. Nesse sentido, parece legítimo que em detrimento da realização de determinadas 

vontades pessoais, a coletividade institua alguns requisitos em tutela do valor objetivo da 

pessoa.  

 

2.6  A Dignidade Humana como Heteronomia 

 

A partir da categoria da dignidade humana entendida como autonomia são estimulados 

o pluralismo, a diversidade e a democracia. A dignidade estima mormente o indivíduo, a sua 

liberdade e os seus direitos fundamentais. Porém, é adequado ponderar se ela, como autonomia 

pode ser vivenciada de forma ilimitada ou incondicional. Isso deve ser pensado por dois 

motivos fundamentais: a) o pluralismo conjectura a coexistência harmoniosa de distintos 

projetos de vida, diferentes ideias e direitos fundamentais que podem entrar em conflito, e, b) 

as escolhas determinadas pelo indivíduo podem afetar tanto as relações intersubjetivas quanto 

a esfera social, bem como a humanidade de maneira geral. Por esses motivos, parece necessária 

a injunção de valores muitas vezes externos ao sujeito. Nesse sentido, é possível pensar a 

dignidade como heteronomia, ou como valor comunitário.  

A dignidade como heteronomia, diferentemente do que a dignidade como autonomia 

que prioriza as escolhas individuais, translada uma perspectiva da dignidade conectada antes a 

valores compartilhados pela comunidade. Nesse contexto, 
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se pensarmos no respeito pela dignidade humana como um dos valores constitutivos 

de nossa sociedade (seja como elemento de interesse público ou de ordem pública, 

seja como um dos valores fundamentais de nossa comunidade), então essas 

preferências e escolhas individuais que estão em desacordo com o respeito pela 

dignidade humana estão fora dos limites. (BEYLEVELD; BROWNSWORD, 2001, 

p. 29. Tradução nossa)58. 

 

 Assim, o interesse público, o bem comum e a moralidade são alguns conceitos jurídicos 

indeterminados referentes a essa acepção. Além da perspectiva do indivíduo, a dignidade é 

compreendida como externa a ela. Nesse contexto, são considerados os ideais da sociedade no 

que se refere à concepção de vida boa, bem como os padrões civilizatórios presentes. Nesse 

sentido, a dignidade humana como heteronomia, além atuar como um meio para promover a 

liberdade individual, opera como uma constrição externa a ela. Isto é, como uma espécie de 

“freio” para a liberdade do indivíduo, que pode realizar ações que violam valores sociais ou sua 

própria dignidade.  

Assim, a dignidade molda o conteúdo e o limite da liberdade, e não tem nela o seu 

elemento principal. Entendida como valor, a dignidade busca realizar alguns objetivos. Os 

principais são: “a) a proteção do próprio indivíduo contra atos autorreferentes; b) a proteção de 

direitos de terceiros; e c) a proteção de valores sociais, inclusive a solidariedade” (BARROSO, 

p. 28, 2010). E, assim como a dignidade entendida como autonomia, possui algumas 

inconsistências teóricas e práticas. Algumas das principais críticas à dignidade como valor 

comunitário são: 

 

a) o emprego da expressão como um rótulo justificador de políticas paternalistas; b) 

o enfraquecimento de direitos fundamentais em seu embate com as ″razões de 

Estado″; e c) os problemas práticos e institucionais na definição dos valores 

compartilhados pela comunidade, com os perigos do moralismo e da tirania da maioria 

(BARROSO, p. 29, 2010). 

 

Apesar das críticas, parece razoável que haja a proteção do indivíduo acerca de si 

mesmo, ou seja, que existam restrições à liberdade, fundamentadas em valores compartilhados 

socialmente, em face da preservação da dignidade do indivíduo e também dos direitos dos 

demais cidadãos. 

 

 

 
58 if we think of respect for human dignity as one of the constitutive values of our socyety (wether as an element 

of the public interest or of ordre public, or as one of the fundamental values of our community), then those 

individual preferences and choises that are out of line whit respect for human dignity are simply of limits. 

(BEYLEVELD; BROWNSWORD, 2001, p. 29). 
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2.7  Diante da Dor do Outro: quem possui dignidade? 

 

A discussão acerca da dignidade da pessoa humana, dos direitos humanos e de 

problemas políticos de ordem moral como a eutanásia e o aborto, por exemplo, não são centrais 

no pauperizado debate público brasileiro. Isso acontece por algumas razões, dentre elas estão: 

a) a forte matriz religiosa da população que implica em determinadas perspectivas metafísicas 

de mundo; b) o desengajamento dos cidadãos com as questões políticas; e c) a manipulação 

política exercida pela mídia que demanda em alienação. Mesmo após o término do período 

ditatorial brasileiro (1964 – 1985) e da implementação do Estado Democrático de Direito, 

estabelecido pela promulgação da Constituição Federal de 1988, a proteção dos direitos 

humanos e da dignidade humana ainda não são efetivos. Nesse sentido, convém destacar que,   

 
apesar do fim do período ditatorial e da promulgação de uma Constituição dita Cidadã, 

os direitos humanos ainda permanecem sendo tratados por grande parte da mídia 

como defesa de bandidos, discurso de comunistas e demais críticas demasiadas 

reducionistas do que realmente representa a luta por tais direitos (BRESOLIN; 

STARCK, 2018, p. 254). 

 

A deterioração da esfera pública, ocasionada pela crise na democracia, que resulta na 

perda da autonomia pública dos cidadãos e, portanto, na desconexão da população com 

problemáticas dessa ordem, contribuem para que líderes políticos legislem de forma 

tendenciosa e muitas vezes nociva, ocasionando sérios problemas sociais que impactam na 

saúde pública e na educação, por exemplo, perpetuando um status quo de negligência e descaso, 

passivamente aceito pela população. Para alterar esse status quo, Bresolin e Starck, refletem 

acerca da necessidade de uma sensibilização para os direitos humanos no Brasil, e atribuem 

essa sensibilização fundamentalmente a três fatores principais: “a educação para os direitos 

humanos, a justiça através da memória dos que sofreram violações durante o período ditatorial 

e a descolonialidade do saber e do agir” (BRESOLIN; STARK, 2018, p. 262). Nesse sentido, 

para que os direitos humanos sejam de fato efetivos e respeitados, a conscientização por parte 

dos cidadãos é imprescindível59. 

Importa refletir também sobre aquilo que consideramos como “humanidade”. É comum 

que escutemos expressões como “são seres humanos como nós”, “gente como a gente”, ou 

“nosso tipo de gente”. Esses termos corriqueiros exprimem o fato de considerarmos que aquelas 

 
59 Para os autores, “considera-se necessário para que a sensibilização aconteça, entre outros fatores, uma efetiva 

educação para os direitos humanos a partir de um discurso descolonial, que privilegie as lutas internas e latino-

americanas por reconhecimento de direitos humanos ao mesmo tempo em que se assegure o direito à memória das 

vítimas da ditadura militar a fim de mostrar o que de fato representou esse período na história do Brasil e de como 

os seus resquícios estão presentes nos dias atuais” (BRESOLIN; STARCK, 2018, 266).  
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pessoas que nos identificamos quanto a valores e hábitos são humanos como nós, e que aquelas 

pessoas que são diferentes não o são. É comum também que as comparemos com animais ou 

crianças quando não se assemelham a nós quanto ao modo de viver, às crenças, ou à execução 

de determinadas ações. Comparamos assim por entendermos que esses indivíduos quando são 

brutos, que compartilham com os animais a irracionalidade, sendo guiados muito mais pelos 

instintos do que pela razão. E com a criança quando são ignorantes ou supersticiosos, por 

exemplo. Isto é, quando não foram educados de maneira adequada. Segundo Richard Rorty 

(1931 – 2007), fazemos essa associação devido a uma tradição que remonta especialmente a 

Platão (428/427 a. C – 348/ 347 a. C) e Kant (1724-1804), que depositam no atributo da 

racionalidade aquilo que nos torna de fato humanos.  

Em Verdade e Progresso, Rorty assinala que quando presenciamos atos de violência e 

de brutalidade, tendemos a dizer que aquela pessoa ou grupo se comportam de forma desumana 

ou animalesca. Por exemplo, quando os sérvios - que se percebem como verdadeiros humanos 

- torturam os mulçumanos, não o fazem os considerando como seres humanos60. É da mesma 

ordem o que ocorria com os alemães nazistas sobre campos de extermínio, ou os donos de 

escravos no Brasil, que consideravam que os negros possuíam um nível de consciência inferior 

ao dos brancos, assemelhando-se aos animais, uma vez que seriam dominados pelas sensações, 

e, portanto, se comportavam como pseudo-humanos. De tal maneira, os torturadores sérvios, os 

alemães nazistas e os donos de escravos, não se entendiam como violadores dos direitos 

humanos, uma vez que não estavam lidando com seres humanos. Nesse sentido é importante 

refletir acerca de um ponto problemático referente à forma como nós ocidentais, contemplados 

pelos ideais Iluministas, e considerados civilizados, pensamos e agimos no que se refere à 

dignidade humana. Segundo teorizou Rorty (2005, p. 201) 

 
nós, na segurança das democracias ricas, consideramos os torturadores e os 

estupradores sérvios como eles consideram suas vítimas mulçumanas: mais parecidos 

com animais do que conosco. Mas não fazemos nada para ajudar as mulheres 

mulçumanas estupradas por gangues nem os mulçumanos castrados, não mais do que 

fizemos em 1930, quando os nazistas se divertiam torturando judeus. 

 

Isso aconteceu e acontece porque não consideramos nenhum deles verdadeiramente 

humanos como nós. Os torturadores sérvios, os nazistas e os escravocratas, com sua extrema 

violência, brutalidade e agressividade, comportam-se como bestas hostis. Isto é, como exímios 

predadores, como animais ferozes. E os mulçumanos e judeus ou africanos, lançados em prisões 

 
60 Sobre esse tema, David Rieff, escritor e analista político americano, em 1992 escreveu um artigo intitulado 

Original Virtue, Original Sin [Virtude Original, Pecado Original] em que dissertava sobre a “limpeza étnica” na 

antiga república iugoslava que fora realizada pelos militares sérvios contra a população mulçumana. Vide em: 

David Rieff, “Letter from Bosnia”, New Yorker, 23 de novembro de 1992, p. 82 – 95.  
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e campos de concentração, como animais arrebanhados, assim como os bois e as ovelhas. Nesse 

sentido, sentimentos como aversão aos predadores maus, considerados como vencedores, e 

desprezo aos tidos como perdedores fragilizados são comuns entre aqueles reputados como 

civilizados. Ou seja: gente como a gente.  

Como outrora exposto, o argumento kantiano referente à dignidade que atualmente 

embasa teoricamente os sistemas jurídicos vincula o atributo da dignidade humana ao conceito 

de autonomia. Portanto, possui dignidade todo o ser racional capaz de desenvolver a 

moralidade, que o torna capaz de se reconhecer como um fim em si mesmo, e ser possuidor do 

senso de obrigação moral. Entretanto, como analisamos, na vida cotidiana não é comum que 

consideremos como racionais aqueles que diferem de nós. Quem então possui dignidade? A 

partir de que atributos se considera alguém humano? Se cada cultura considera a si mesma 

como “mais humana” e mais racional, como é possível projetar um futuro em que os direitos 

humanos imperem? Rorty argumenta que (2005, p. 214. Grifos do autor.) 

 
Desde a época em que o termo “ser humano” é sinônimo de “membro da nossa tribo”, 

pensamos nos seres humanos em termos de membros paradigmáticos da nossa 

espécie, contrastamos nós, os verdadeiros seres humanos com exemplares 

rudimentares, pervertidos ou deformados de humanidade.  

 

Assim, é comum que se tenha uma percepção distorcida do que é, de fato, ser humano. 

Ou seja, é recorrente que as pessoas não se considerem como seres humanos, mas como um 

tipo específico de ser humano, que se diferencia daquele tipo que elas consideram maus ou 

inferiores, ou então um tipo simples, comum. Destarte, para manter o sentimento de 

autorrespeito, costuma haver uma identificação com aquilo que não se é: “o que é crucial para 

a ideia do que eles próprios são é que não são infiéis, não são homossexuais, não são mulheres, 

não são excluídos” (RORTY, 2005, p. 214). Grifos do autor.). Nesse contexto, um grupo 

circunscrito de bípedes implumes é tratado de forma diferenciada e respeitosa. Em 

contrapartida, os que não pertencem a esse grupo são negligenciados, e seu sofrimento é 

considerado indiferente.  

Nesse contexto, a crítica de Rorty acerca do fundacionalismo dos direitos humanos61 

faz-se pertinente. De acordo com ele, a tradição que remonta a Platão e Kant e reflete acerca do 

que confere dignidade aos seres humanos, ou o que nos define enquanto humanos, ou ainda, 

qual é a natureza histórica dos seres humanos, encontrou sua obsolescência. Isso porque, o 

 
61 Defesa de que os direitos humanos estão fundamentados na natureza histórica dos seres humanos, que teria como 

atributo singular a racionalidade. Em Verdade e Progresso, Rorty explicita que essa argumentação remonta 

especialmente a Platão, Santo Tomás de Aquino e Kant. 
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argumento acerca do princípio da racionalidade como o atributo que nos difere dos outros 

animais e que nos torna únicos, uma vez que além de sensações e sentimentos, somos também 

capazes de saber e conhecer, e, portanto, de sermos morais encontra limites na medida em que 

diferentemente do que teorizava Kant, não teríamos obrigações morais62 e não seria possível 

derivar o respeito à dignidade humana de um atributo como a existência de uma natureza 

humana universal.  

Rorty atribui essa obsolescência, ou seja, essa gradativa mudança de perspectiva 

conceitual especialmente às ideias disseminadas por Darwin, que “dissuadiu muitos intelectuais 

da ideia de que os seres humanos contém um ingrediente especial a mais” (RORTY, 2005, p, 

208).63 E acrescenta: “dizer hoje que somos animais inteligentes não significa dizer algo 

filosófico e pessimista, mas político e esperançoso -  a saber, se podemos trabalhar juntos, 

podemos nos transformar em algo tão corajoso e inteligente quanto for possível” (Idem, 2005, 

p. 210). Assim, hodiernamente não caberia mais a questão kantiana relativa ao que é o homem, 

mas questões relacionadas a que tipo de mundo podemos elaborar para o futuro. 

O autor de Verdade e Progresso (2005) argumenta: o que temos de fato são intuições 

morais que são influenciáveis pela cultura em que estamos inseridos e que orientam nossas 

ações no que se refere à “coisa certa a fazer” em cada situação. Nesse interim, a defesa da 

cultura dos direitos humanos não teria um apelo transcultural e, portanto, não buscaria 

demonstrar sua superioridade em relação a outras culturas. Os direitos humanos, nesse contexto, 

expressariam uma espécie de generalização em que as intuições morais poderiam ser 

deduzidas64. O filósofo pragmatista escreve: 

 
para nós, a importância de formular essas generalizações sumariantes está em 

aumentar a predizibilidade, e, portanto, o poder e a eficiência das nossas instituições, 

o que, por sua vez, fortalece o sentido de identidade moral compartilhada que nos 

mantém reunidos numa comunidade global. (RORTY, 2005, p. 205) 

 

 
62 Na gramática kantiana, o senso de obrigação moral, inerente a todo ser racional, transcende a sentimentabilidade 

e a própria moralidade, e não está associado ao amor, a amizade, a solidariedade ou a confiança. É isso que nos 

torna distintos, e é transcultural. 
63 Rorty argumenta que o sucesso da teoria darwiniana, bem como a demanda cada vez maior por conhecimento 

pode ser atribuído ao fato que “os séculos XIX e XX presenciaram, entre os europeus e norte-americanos, 

extraordinárias melhorias no campo da saúde, educação e lazer. Essas melhorias possibilitaram uma aceleração 

sem precedentes nas taxas do progresso moral. Eventos como a Revolução Francesa e o fim do comércio 

transatlântico de escravos ajudaram os intelectuais das democracias ricas do século XIX a dizer: para nós, basta 

saber que vivemos numa época em que nós, seres humanos, podemos fazer coisas melhores para nós próprios. Não 

precisamos vasculhar os arredores desse fato histórico em busca de fatos não-históricos sobre o que realmente 

somos” (RORTY, 2005, p. 209). 
64 Importa destacar que, de acordo com tal perspectiva, essa generalização não fundamenta as intuições morais, 

mas expressa uma espécie de resumo dessas intuições, como o “Princípio da Diferença” de John Rawls (1921-

2002), ou a “direito constitucional à privacidade, compara Rorty.  
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Por meio dessa argumentação, Rorty almeja tornar a cultura dos direitos humanos mais 

autoconsciente e poderosa, sugerindo que para superar a ideia de que temos obrigações morais 

seria necessário responder de forma diferente a pergunta referente ao que nos diferencia dos 

outros animais. Isto é, ao invés de respondermos que nós, seres humanos, podemos conhecer e 

os animais, que não são dotados de natureza racional podem apenas sentir, deveríamos 

responder “nós podemos sentir uns pelos outros algo em uma extensão muito maior do que 

eles” (RORTY, 2005. p. 211). Isso, por fim nos diferenciaria dos outros animais, e não 

meramente a nossa racionalidade. 

 Nesse sentido, Rorty sugere que é necessário descentralizar a discussão do que ele 

chama de “um poder a-histórico” que se expressaria no conceito de verdade ou de racionalidade 

para que seja possível ignorar o fundacionalismo. Para justificar essa mudança de perspectiva, 

ele desenvolve o argumento da eficácia, uma vez que compreende que seria mais eficiente se 

centrássemos nossas energias na manipulação dos sentimentos, ou seja na educação 

sentimental: “esse tipo de educação deixa pessoas diferentes suficientemente familiarizadas 

umas com as outras, de modo que elas se sentem menos tentadas a pensar que aquelas que são 

diferentes elas são semi-humanas” (Idem, 2005, p. 211).  

Rorty, como um filósofo pragmatista, é um crítico das formulações metafísicas, bem 

como do destaque conferido ao fundacionalismo, ou seja, à concepção de que a Filosofia pode 

oferecer respostas referentes ao fundamento das coisas do mundo. Para ele, a filosofia deveria 

responsabilizar-se por buscar “uma melhor consciência das consequências e dos resultados 

obtidos com as nuances do discurso filosófico” (KAUFFMAN, 2010, p. 66-67). Rorty (2005, 

p. 205) argumenta que  

 

O máximo que a filosofia pode fazer é resumir nossas intuições influenciadas 

culturalmente sobre a coisa certa a ser feita em várias situações. O resumo é efetuado 

pela formulação de uma generalização a partir da qual essas intuições podem ser 

deduzidas, com a ajuda de lemas incontroversos. Não esperamos que essa 

generalização fundamente nossas intuições, mas antes, que ela sirva como um resumo 

dessas intuições.  

 

Nessa perspectiva, o autor não objetiva encontrar um conceito de verdade permanente, 

tampouco fundamentos filosóficos ou teóricos transcendentais, a-históricos ou universais. Seu 

interesse está em encontrar a funcionalidade dos argumentos em situações contextualizadas ao 

invés de buscar o argumento mais racional, diferenciando-se de Habermas nesse aspecto, que 

também busca universalizar pretensões de verdade vinculadas a enunciados teóricos. Ambos 

valorizam a práxis social tanto em aspectos linguísticos quanto pragmáticos contextualizados 
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histórica e culturalmente e estão de acordo quanto a crítica à tentativa metafísica de 

fundamentação plena e absoluta da verdade. 

 A crítica de Habermas consiste em apontar o equívoco de Rorty em abandonar 

inteiramente a ideia de um empenho racional de fundamentação pós-metafísica no sentido de 

haver pretensões de validade universais em ações comunicativas, mesmo que estas sejam 

mutáveis, no intento de buscar um consenso racional com base no melhor argumento. Para 

Habermas, o erro de Rorty está em rejeitar o poder crítico da razão no contexto de tradições 

culturais estabelecidas. Isto é, na atenção do autor voltada apenas para a facticidade, 

desprezando completamente a validade que deve estar em constante tensão complementar com 

facticidade. 

Importa sobretudo ressaltar que Habermas articula a proposta uma racionalidade 

comunicativa, que se distancia da concepção de uma racionalidade monológica ou solipsista. A 

razão comunicativa pressupõe ações comunicativas por parte dos concernidos, que devem 

debater racionalmente partindo de pressuposições universais, uma vez que a rejeição dessas 

pressuposições incorreria em uma contradição performativa. Habermas argumenta que “todos 

os que empreendem seriamente a tentativa de resgatar discursivamente pretensões de validez 

normativa aceitam intuitivamente condições de procedimento que equivalem a um 

reconhecimento implícito de “U” (HABERMAS, 2003, p. 115-116). Nesse sentido, em todo 

discurso argumentativo, os participantes devem necessariamente fazer pressuposições cujo 

conteúdo serve como regra de discurso. Assim, com base na teoria do agir comunicativo e na 

ética do discurso, Habermas articula uma concepção discursiva dos direitos humanos e da 

democracia. 

Todavia, atualmente a crise democrática assola diversos países: os movimentos 

reacionários travestidos de conservadorismo e a negligencia em relação às políticas públicas 

também são detectáveis. A pandemia, causada pelo Corona Vírus, indicou o descaso de alguns 

governos em relação à vida e à dignidade humana e também se tornou notória a falta de empatia 

e de respeito pela vida entre os próprios cidadãos. Nesse contexto, é possível detectar que a 

pressuposta universalidade dos direitos humanos ainda não é efetivamente vivenciada. E nesse 

contexto, as reflexões articuladas por Rorty são essenciais. 

Entretanto, a fundamentação ético-filosófica dos direitos humanos revela-se ainda 

necessária e urgente, pois a falta de uma base teórica de sustentação da universalidade desses 

direitos abala a potência das iniciativas práticas de implementação dos mesmos, contribuindo 

diretamente para a perpetuação da violação da dignidade da pessoa humana. Destarte, não é 

apropriado centrar a discussão somente na proteção dos direitos humanos, sendo que estes não 
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foram efetivamente conquistados. Antes, é preciso justificá-los e fundamentá-los. Nesse 

sentido, por meio da defesa do universalismo em sua Ética do Discurso, Habermas oferece uma 

base teórica contundente para a fundamentação dos direitos humanos, apontando para a 

elaboração de um direito cosmopolita. 

 

2.8  A Argumentação Habermasiana contra as críticas Orientais aos direitos humanos 

e aos autores comunitaristas 

 

O mundo hodierno está em constante globalização: ele é intercultural e marcado pelo 

pluralismo. Nesse contexto, as normas jurídicas podem ser teorizadas interculturalmente, e isso 

tem feito com que a tutela do Ocidente no que se refere a determinados valores por muito tempo 

considerados universais, seja questionada pelo direito internacional. Isso acontece porque “a 

crescente globalização injeta a necessidade de maior consciência acerca do pluralismo cultural 

e da compreensão sobre a visão das diversas culturas existentes, não somente a visão 

eurocêntrica ou norte-americana” (ALVARENGA, 2019, p. 155).   

Nesse sentido, alguns questionamentos se fazem pertinentes, a) os direitos humanos são 

validos fora da cultura ocidental? O diálogo intercultural no que tange a tais direitos reflete 

acerca da sua validade em culturas que não são regidas por valores ocidentais. Afinal, b) a ideia 

de um direito subjetivo não comporta um certo individualismo, visto que este pode ser 

entendido como uma imposição estrangeira a culturas de orientação comunitária? c) As normas 

estabelecidas pela juridificação dos direitos humanos não fazem com que as pessoas percebam 

a si mesmas como ocidentais? A crítica central dos autores comunitaristas e dos intelectuais do 

Oriente referem-se à atomização dos indivíduos secularizados e mobilizados pelo autointeresse 

no que tange aos direitos individuais, sem que haja qualquer preocupação com o modo como a 

imposição desses direitos podem afetar as outras pessoas. 

Diante das críticas orientais aos direitos humanos, Habermas mostra que elas apontam 

muito mais para o valor central da autonomia do que para a tentativa de dominação e de 

imposição de valores ocidentais. Ele enfatiza que  

 

aqueles críticos do Ocidente que extraem de suas próprias tradições a sua 

autoconsciência não rejeitam de modo algum os direitos humanos como um todo. Pois 

hoje outras culturas e regiões do planeta estão expostas aos desafios da modernidade 

social de modo semelhante, como ocorreu, por sua vez, com a Europa quando ela, por 

assim dizer, “descobriu” os direitos humanos e o Estado constitucional democrático. 

(HABERMAS, 2001, p. 153) 
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Nesse contexto, Habermas assinala as três direções em que se baseiam as críticas 

orientais aos direitos humanos que são fortemente influenciadas pelo confucionismo65. São 

elas: “(1) põe em questão o princípio da primazia dos direitos em relação às obrigações, (2) põe 

em jogo uma certa “hierarquia” comunitária dos direitos humanos e (3) queixa-se dos efeitos 

negativos de uma ordem jurídica individualista sobre a coesão social da comunidade” 

(HABERMAS, 2001, p. 155). O primeiro sentido da crítica ocorre porque nas culturas antigas 

da Ásia e da África não há uma separação inexorável da ética em relação ao direito. Nesse 

contexto, a comunidade política é tradicionalmente integrada pelas obrigações, e não pelo 

direito. É exigido que os membros da comunidade política se submetam e se enquadrem ao 

ethos relacionado à comunidade em que são partícipes. Não havendo, portanto, a aplicação de 

direitos subjetivos, mas a atribuição de determinados direitos aos indivíduos. Nessa perspectiva, 

a comunidade é priorizada em detrimento do indivíduo. 

Em contrapartida, o direito ocidental tem uma base individualista e essa forma de 

compreensão destoa fortemente do entendimento oriental, parecendo tais concepções, em uma 

primeira análise, incompatíveis. Habermas, compreende essa questão de maneira distinta. Para 

o autor, esse debate não deve ser pautado mormente pelas diferenças culturais. Segundo ele, os 

“direitos subjetivos são uma espécie de capa protetora para a condução da vida privada das 

pessoas individuais, mas em um duplo sentido: eles protegem não apenas a perseguição 

escrupulosa de um modelo de vida ético, mas também uma orientação pelas preferências 

próprias de cada um, livre de considerações morais” (Idem, 2001, p. 156).  Assim, essa forma 

de direito está diretamente relacionada ao liberalismo econômico vigorante no ocidente, pois 

ela se adapta às reivindicações funcionais de tais sociedades econômicas, que “dependem das 

decisões descentralizadas de inúmeros atores independentes” (Idem, 2001, p. 156). Entretanto, 

Habermas salienta que, para atuar na comercialização capitalista e dispor de segurança jurídica 

em um comércio econômico globalizado, os países asiáticos também elaboram leis positivas e 

coercitivas. Assim, o direito positivo é introduzido no direito oriental pelas mesmas razões 

funcionais que anteriormente mobilizaram o ocidente a fazê-lo. 

Nesse sentido, a discussão deve ser pautada no âmbito socioeconômico, e não cultural. 

O autor argumenta que, “as sociedades asiáticas não podem se aventurar em uma modernização 

capitalista sem levar em conta a eficiência de uma ordem jurídica individualista” 

(HABERMAS, 2001, p. 156). A negação dessa ordem incorreria em uma contradição 

 
65 O confucionismo é uma doutrina constituída no século VI a. C. Ela é fundamentada no sistema filosófico 

elaborado pelo filósofo chinês Confúcio (Kung-Fu-Tzu: 551 a. C – 479 a. C), constituindo uma série de 

ensinamentos referentes à ética social. Confúcio estabeleceu um sofisticado e rígido sistema social, moral, político, 

e de ensino inovador da prespectiva do racionalismo, porém, alicerçado nas antigas tradições chinesas. 
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performática, uma vez que os países asiáticos não podem pretender desfrutar dos benefícios da 

ordem econômica liberal, sem a pretensão de assegurar liberdades subjetivas de ação aos 

cidadãos por meio de um ordenamento jurídico. Nesse sentido, Habermas, observa que,  

 

do ponto de vista dos países asiáticos, a questão não é se os direitos humanos como 

parte de uma ordem jurídica individualista são conciliáveis com tradições culturais 

próprias, mas sim se as formas tradicionais de integração política e social podem ser 

adaptadas aos imperativos dificilmente recusáveis de uma modernização aceita por 

inteira, ou podem ser afirmadas contra ela. (HABERMAS, 2001, p. 156-157) 

 

É nesse ponto que se concentra a contraposição de Habermas às críticas orientais. Sua 

refutação aproxima-se “do caráter indivisível, interdependente e complementar dos direitos 

humanos”66 (ALVARENGA, p. 156, 2019).  Devido a indivisibilidade de tais direitos e das 

liberdades fundamentais, os direitos civis e políticos somente podem ser exercidos se os 

indivíduos puderem usufruir dos direitos econômicos, culturais e sociais. Assim, para que haja 

uma crescente progressividade no que tange à aplicação efetiva dos direitos humanos é 

imprescindível que existam políticas internacionais de desenvolvimento econômico que sejam 

eficazes. Nesse interim, o caráter indivisível dos direitos humanos sugere que é condição 

fundamental para que a dignidade humana seja assegurada, que todos os direitos conjecturados 

na composição internacional de direitos humanos sejam respeitados. Ou seja: direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais e culturais.  

A outra crítica oriental, que questiona uma certa “hierarquia” comunitária dos direitos 

humanos, o faz no sentido de que fomenta o desenvolvimento econômico em supostos termos 

coletivos em que os direitos sociais e culturais são priorizados em detrimento dos direitos 

fundamentais e civis políticos. Tal argumentação é utilizada por governos ditatoriais para 

justificar a violação desses últimos direitos. Assim, essa interpretação supõe que até que se 

concretize uma possível estabilidade econômica, o exercício concreto das liberdades subjetivas 

e políticas seja suspenso. Nesse contexto, a autonomia é negada aos cidadãos e a aplicabilidade 

dos direitos humanos torna-se irrealizável. 

A última crítica oriental mencionada, reclama dos efeitos negativos de uma ordem 

jurídica individualista sobre a coesão social da comunidade. Tal perspectiva sustenta que os 

diretos humanos ameaçam “a integridade das ordens familiares de vizinhança e políticas, pois 

o individualismo fornece direitos subjetivos reclamáveis e, assim, gera conflitos entre os 

 
66 Essas características podem ser averiguadas nas Convenções e Resoluções das Nações Unidas. Respectivamente: 

Resolução nº 32/130 (a977); Resolução nº 39/145 (1984); Resolução 41/117 (1986); Conferência Mundial Sobre 

Direitos Humanos (1993). O texto pode ser acessado em: 

http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/viena.html.  
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próprios cidadãos, indo contra o consenso tradicional” (Idem, p. 157, 2019). Posicionando-se 

de forma contrária a essa perspectiva, Habermas argumenta que os direitos humanos não podem 

ser concebidos como direitos naturais inatos. Tais direitos não devem ser associados com a 

religião ou com a metafísica. Portanto, de acordo com o entendimento do autor, a hipótese de 

que as demandas comunitárias antecedem às reivindicações de direitos individuais deve ser 

rejeitada.   

Nesse contexto, Habermas chama a atenção para o entrechoque entre coletivistas e 

individualistas, argumentando que a alternativa proposta desse embate é vazia 

 

quando se incorpora aos conceitos fundamentais do direito a unidade dos processos 

opostos de individuação e de socialização. Porque também as pessoas jurídicas  

individuais só são individuadas no caminho da socialização, a integridade da pessoa 

particular só pode ser protegida juntamente com o acesso livre àquelas relações 

interpessoais e às tradições culturais nas quais ela pode manter sua identidade. O 

individualismo, compreendido de modo correto, permanece incompleto sem essa dose 

de comunitarismo. (HABERMAS, p. 159, 2001).  

 

Em outros termos, para que a integridade da pessoa humana seja preservada e sua 

identidade mantida, é necessário que seja salvaguardada a liberdade nas relações interpessoais 

e na vivência das tradições culturais.  

De acordo com o autor, existe uma relação dialética entre a autonomia pública e privada 

que se expõe somente pela possibilidade de institucionalização do status de um cidadão que 

seja democrático e guarnecido de capacidades para o estabelecimento do direito, que é viável 

apenas por intermédio da contribuição do direito coercitivo. Nesse sentido, deve haver uma 

pressuposição recíproca no que se refere à autonomia pública e privada dos cidadãos, uma vez 

que isso confere aos mesmos o status de pessoas juridicamente aptas, que usufruem plenamente 

de direitos civis e políticos. Para Habermas, a autonomia pública e a privada estão entrelaçadas 

no conceito de direito positivo e coercitivo, uma vez que os direitos são possíveis somente 

porque existem liberdades subjetivas de ação que são demandadas juridicamente, e que 

garantem a autonomia privada dos indivíduos.  

Segundo o entendimento habermasiano, para que o direito seja legítimo é necessário 

que os próprios cidadãos, na condição de livres e iguais, estabeleçam esse direito de forma 

democrática e comum, exercendo de forma plena, a soberania popular e fazendo o uso público 

da razão, que se manifesta na comunicação e na formação discursiva da opinião e da vontade. 

Assim, os cidadãos adquirem autonomia na medida em que estabelecem suas próprias leis, às 

quais manifestam suas vontades. Nesse contexto, não é possível fundamentar os direitos 

humanos com base na religião ou na metafísica. Para ter legitimidade, o sistema de direitos não 

pode ser concedido aos cidadãos. Pelo contrário: todos àqueles que estiverem interessados 
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devem poder participar de sua instituição. Assim, ele deve ser estruturado de forma 

politicamente autônoma e deve ser racionalmente analisado. 

Nesse sentido, não se deve rejeitar o elemento legal dos direitos humanos, com o intuito 

de preservar um consenso mais forte com as tradições que não são ocidentais: “deve-se 

diferenciar a concepção de direitos individuais da ‘cultura do individualismo’, a qual acaba por 

influenciar a cultura jurídica de várias sociedades ocidentais” (ALVARENGA, p. 157, 2019). 

Assim, para Habermas, o conceito de direitos individuais deve ser descolado da definição de 

individualismo. Tais direitos estão ligados a uma concepção intersubjetiva do direito, e o 

entendimento dos cidadãos em relação às normas estabelecidas pelo ordenamento jurídico 

vigente conduzem à formação da cultura jurídica de uma sociedade. Isso acontece na medida 

em que os cidadãos podem livremente utilizar sua liberdade de expressão, seu direito à 

organização e à participação em um governo para contestar determinadas normas e para 

engajar-se em planos coletivos passíveis de estabelecer mudanças no plano social e jurídico, 

buscando, por exemplo, um sistema de direitos condizente com os ideais próprios da sua 

cultura. Além disso, os cidadãos também são livres para defender, individualmente, seus 

direitos em oposição a todos. Assim, um ordenamento jurídico, per se, não é capaz de definir o 

modo como os direitos serão utilizados, interpretados e compreendidos pelos cidadãos. 

Supondo que as críticas abordadas reconheçam que a cultura do individualismo não 

decorra, impreterivelmente, do sistema de direitos, ainda poderiam inquirir sobre os 

pressupostos dos conceitos de direitos individuais. Como alternativa a esse questionamento, o 

sistema de direitos habermasiano também oferece uma resposta. O autor propõe a substituição 

do sistema de direitos individuais para o sistema de fundamentação intersubjetiva. Isso porque, 

em uma esfera conceitual, os direitos não se direcionam iminentemente a indivíduos atomizados 

e colocados em contraposição. Diferentemente disso, sendo os direitos elementos de uma ordem 

jurídica acionável, eles pressupõem que haja colaboração entre os indivíduos, que por serem 

cidadãos livres e iguais, se reconhecem em seus direitos e deveres mútuos. 

Assim, mesmo que alguns países ocidentais, tais como o Brasil, estejam tendendo ao 

fundamentalismo, a secularização da política e laicidade do Estado predominam no ocidente. 

Disso decorre uma perspectiva mais democrática em relação às concepções de verdade, que é 

característica de sociedades interculturais. Estas permitem que os indivíduos desenvolvam uma 

pluralidade ideológica, moral e religiosa, permitindo o surgimento de numerosas verdades 

subjetivas. Nesse contexto, a legitimação dos direitos humanos, que ocorre de forma não 

metafísica, ou seja, sem nenhuma relação com o poder divino, é um revés para os 

fundamentalistas. É identificável que “em Estados teocráticos, a própria aspiração à verdade é 
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absoluta, o que é incompatível com a inclusão igualitária de pessoas adeptas a outros credos e 

ao exercício pleno de suas liberdades religiosas, de expressão, opinião etc.” (ALVARENGA, 

p. 158, 2019). Nessa perspectiva, a realização dos direitos humanos é inalcançável, uma vez 

que tanto a liberdade do indivíduo quanto a tolerância são valores impreteríveis para a 

aplicabilidade dos mesmos. 

Habermas argumenta que, hodiernamente, mesmo em sociedades eticamente embasadas 

no fundamentalismo, as tradições dogmáticas tendem a não mais se sustentar. Existe nessas 

sociedades uma propensão à transformação reflexiva de tais tradições. Segundo ele, 

 
Partindo das camadas intelectuais cresce a consciência de que as respectivas 

“verdades” religiosas próprias devem ser levadas a concordar com o saber profano 

público reconhecido e também defendidas contra outras aspirações religiosas à 

verdade dentro do mesmo universo discursivo. (HABERMAS, p. 162, 2001) 

 

 Nesse sentido, a reflexão do autor pretende mostrar que o tipo de legitimação 

ocidental pode servir como uma resposta para as demais culturas, que hoje passam por desafios 

semelhantes aos enfrentados pelo Ocidente. Assim, ele sugere que as diferentes culturas devem 

conseguir observar a própria tradição também a partir de um olhar estrangeiro, isto é, devem 

conseguir aprender umas com as outras. Habermas argumenta que “independentemente do pano 

de fundo cultural, todos os participantes justamente sabem intuitivamente muito bem que um 

consenso baseado na convicção não pode se concretizar enquanto não existirem relações 

simétricas entre os participantes da comunicação” (HABERMAS, p. 162, 2001). Assim, a 

reflexão referente aos direitos humanos entre agentes de diferentes culturas deve ter como 

horizonte o entendimento, ou seja, deve se basear no agir comunicativo e no discurso, levando 

em consideração a simetria entre os participantes do discurso.  
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3. COSMOPOLITISMO JURÍDICO: UMA NECESSIDADE DAS DEMOCRACIAS 

TRANSNACIONAIS 

   

Recuperando o ideal de Kant relativo à necessidade de obtenção de uma paz global entre 

as nações, Habermas reformula sua teoria cosmopolita, acrescendo uma base jurídica mais 

incisiva. Ele, visando a democracia transnacional, teoriza acerca de um cosmopolitismo jurídico 

fundamentado nos direitos humanos que recebem um aditivo moralizante a partir do conceito 

de dignidade humana. Com o objetivo de demonstrar a necessidade da transnacionalização da 

democracia em um contexto de comunicação global, intercultural e plural, e de analisar a 

proposta habermasiana nesse sentido, abordaremos nesse capítulo (3.1) a utopia realista dos 

direitos humanos e a democratização transnacional, os conceitos de (3.2) sociedade 

transnacional, cidadania e cosmopolitismo. Em seguida abordaremos (3.3) a concepção de 

cidadania no contexto de uma rede mundial de comunicação. Por fim, analisaremos (3.4) a 

concepção de cosmopolitismo em Habermas, e o modo como ele concebe a fundamentação de 

uma ordem jurídica cosmopolita concretizada por meio dos direitos humanos.  

 

3.1 A utopia realista dos direitos humanos e a democratização transnacional  

  

De acordo com Habermas, as constantes violações contra a dignidade da pessoa humana 

que ocorreram no decorrer da História, cumpriram algumas funções importantes no que se 

refere à dos direitos humanos. O autor sintetiza essas funções em três modalidades diferentes: 

a) a função inventiva; b) a função heurística, e; c) a função sismográfica.  

A função inventiva, ou de descoberta refere-se ao fato de que a partir do momento em 

que a dignidade humana é violada ocorre um esgotamento do sistema de direitos disponível, e 

consequentemente faz-se necessário pensar em outros direitos ainda não disponíveis, que 

precisam ser contemplados para suprir as demandas sociais. Habermas exemplifica essa função 

de descoberta, afirmando:  

 

Em vista das condições sociais de vida insustentáveis e da marginalização das classes 

sociais empobrecidas; em vista do tratamento desigual de mulheres e homens no 

mercado de trabalho, da discriminação de estrangeiros, de minorias culturais, 

linguísticas, religiosas e raciais; também em vista do sofrimento de mulheres jovens 

de famílias de imigrantes que precisam se libertar dos códigos de honra tradicionais; 

ou diante da exclusão brutal de imigrantes ilegais ou dos que buscam asilo. À luz dos 

desafios históricos, a cada momento são atualizadas outras dimensões do sentido da 

dignidade humana (HABERMAS, 2012b, p. 14). 
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Assim, quando aqueles que sofreram uma injustiça tomam consciência da transgressão 

que lhes fora causada, essa conscientização tem consequências nos textos jurídicos “que passam 

a articular, conceitualmente, dignidade e direitos humanos. O real é que, portanto, alimenta o 

normativo”. (MACHADO; NEGRI, 2011, p. 189). Assim, a função inventiva manifesta que a 

base normativa se fundamenta por meio de experiências reais, que a medida em que vão 

acontecendo, reivindicam novos direitos e levam à reflexão acerca do conteúdo normativo dos 

diretos fundamentais já assegurados.  

A função heurística acontece quando a dignidade humana passa a fazer parte das 

categorias de direitos e, sendo ela universal, seu apelo confirma a indivisibilidade desses 

diretos. A função heurística funciona como “um atalho mental ao dado de que os direitos 

guardam entre si relação de mútua dependência. Quando se pensa em dignidade, fica impossível 

a referência a um direito (...) sem que os demais sejam considerados (...)” (Idem, 2011, p. 189). 

Assim, a dignidade humana possui uma função heurística porque é um conceito moral universal 

e inegociável, e torna os direitos humanos indivisíveis. Ou seja, ela é una e a mesma para 

qualquer um, em qualquer lugar.  

A terceira função é a sismográfica. Ela ocorre na medida em que “realiza o constante 

registro daquilo que é efetivamente constitutivo para uma ordem legal democrática. Na 

experiência da violação da dignidade, captura-se, como um filtro, tudo aquilo que é necessário 

para uma prática constitucional democrática” (Idem, 2011, p. 189).  

Assim, a partir do desempenho dessas funções, por meio da dignidade humana os 

direitos humanos recebem uma carga moral universal de fundamentação. Essas funções 

também são responsáveis por conferir o sentido de realidade à utopia realista teorizada por 

Habermas, a qual é essencial para a fundamentar um futuro direito cosmopolita. Além disso, a 

partir das experiências de violação da dignidade humana é que justifica-se a necessidade dos 

direitos humanos. 

 Nesse sentido, o autor sustenta que deveria haver uma estrutura dual para o 

funcionamento do direito. Isto é: a) um discurso de fundamentação, e b) um discurso de 

aplicação. O discurso de fundamentação justifica-se pela carga moral universalista da dignidade 

humana. O discurso de aplicação, pela experiência real vivida de violação. Há, portanto, uma 

pressuposição recíproca entre ambos os discursos. Essa estrutura dual que Habermas propõe se 

aproxima da teorização de Kant no que se refere ao discurso de fundamentação, porque a moral 

é universal e difere quanto ao discurso de aplicação. Para Kant,  

 
uma vez que a universalidade da lei, segundo a qual certos efeitos se produzem, 

constitui aquilo a que se chama propriamente natureza no sentido mais lato da palavra 
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(quanto à forma), quer dizer a realidade das coisas, enquanto é determinada por leis 

universais, o imperativo universal do dever poderia também exprimir-se assim: Age 

como se a máxima da tua acção se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal 

da natureza (KANT, 2007, p. 59. Grifos do autor. [BA// 52, 53]).  

. 

Assim, o empreendimento teórico de Habermas distingue-se do de Kant de duas formas: 

a) quanto à figura do sujeito, e, b) quanto ao modelo procedimental. 

A moral, representada pela dignidade humana é universal, e a descrição dos 

fundamentos da ética habermasiana é essencialmente abstrata “movendo-se no mesmo nível 

que a fundamentação da metafísica dos costumes de Kant” (MACHADO; NEGRI, 2011, p. 

191). Como exposto anteriormente, ambas fixam-se unicamente no princípio supremo da 

moralidade. Nesse contexto, importa destacar que   

 
A pretensão de universalidade surge em Kant a partir da ferramenta epistemológica 

do atomismo racional, noção central em sua obra. Cuida-se de considerar o ser 

humano como átomo racional, isto é, de reconhecer uma igual capacidade em todo 

indivíduo, um mesmo aparato racional, capaz de produzir um conceito geral sobre as 

coisas, representando mentalmente o objeto, abstraindo-lhe ou transcendendo-lhe as 

particularidades. É essa capacidade, que não guarda relação de dependência com a 

experiência do indivíduo (embora com ela se relacione), que confere o dado de 

realidade de que estamos falando de uma mesma coisa. Os princípios morais, porque 

derivam desse mesmo aparato racional, são universais (MACHADO; NEGRI, 2011, 

p. 191). 

 

Assim, a teoria moral universalista articulada por Kant é independente de qualquer 

circunstância ou contingência, instinto ou preferência. Nesse sentido, Habermas se utiliza da 

teoria moral do autor, porém, elabora algumas atualizações. Diferentemente de Kant, que 

pensou em uma racionalidade monológica e solipsista, cujo agente teria uma consciência moral 

solitária e reflexiva, Habermas, elabora uma ética comunicativa, na qual o sujeito 

epistemológico caracteriza-se por ser relacional e intersubjetivo. Para o autor, nada podemos 

conhecer sem o intermédio da linguagem e da ação: a linguagem e a realidade interpenetram-

se. Ele argumenta que  

 
Essa descoberta constitui um forte motivo para atribuir às condições intersubjetivas 

de interpretação e de entendimento mútuo linguísticos o papel transcendental que 

Kant reservara para as condições subjetivas necessárias da experiência objetiva. No 

lugar da subjetividade transcendental da consciência entra a intersubjetividade 

destranscendental do mundo da vida. (HABERMAS, 2004, p. 39) 

 

Além da distinção em relação ao sujeito, Habermas também propõe, em seu modelo 

procedimental, um discurso de aplicação, indispensável para a sustentação da validade 

universal das normas de fundamentação. Assim, ele afasta-se de Kant também nesse aspecto. 

O sistema dual proposto por Habermas, que envolve a fundamentação e a aplicação, se 

autoajusta e pode ser compreendido pela seguinte metáfora “a fundamentação alimenta a 
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aplicação e a aplicação realimenta a fundamentação” (MACHADO; NEGRI, 2011, p.192). O 

discurso de aplicação reafirma as normas que estão conjecturadas na fundamentação. E a norma 

de fundamentação atesta a pretensão universal na medida em que é reafirmada pela norma de 

decisão direcionada a uma situação estabelecida na realidade. Nesse sentido, o modelo 

discursivo proposto por Habermas estabelece uma reinterpretação procedimental do Imperativo 

Categórico Kantiano: “Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo 

querer que ela se torne lei universal”. (KANT, 2007, 59 [BA// 52, 53]). 

 Segundo a interpretação mais recente de Habermas, a dignidade representa o elemento 

moral que sustenta os direitos humanos em sua fundamentação. Os direitos humanos, por seu 

turno, e na medida em que são aplicados na realidade concreta, sustenta a dignidade, porque a 

reafirmam como critério geral devido a sua pretensão de universalidade. Nesse contexto, a 

dignidade realiza o papel de mediação entre a moral e o direito, uma vez que viabiliza uma 

transição de perspectivas dos deveres morais para as reivindicações jurídicas67. 

 Nessa perspectiva, como em Kant o direito é heterônomo e a moral é categórica. Kant 

argumenta:  

 

só conhecemos nossa própria liberdade (da qual procedem todas as leis morais, 

portanto também todos os direitos, assim como os deveres) através do imperativo 

moral, que é uma proposição que ordena o dever e a partir da qual pode ser 

desenvolvida, depois, a faculdade de obrigar aos outros, isto é, o conceito do direito 

(KANT, 2013, p. 29. [BA// 12]). 

 

A repreensão de um dever moral não ocorre porque o outro é prejudicado, mas pelo 

descumprimento do dever moral. Ao passo que no direito, ou seja, nas relações jurídicas, as 

repreensões ocorrem por meio do comportamento com o outro, que passa a representar o limite 

das ações de cada um. Assim, para Habermas, ao passo que por intermédio do conceito de 

dignidade ocorre a transição dos deveres morais para as reivindicações jurídicas, o Direito é 

entendido como o lugar de realização da justiça e o médium da democracia.   

 Ao estabelecer esse “lugar” do direito, Habermas explicita que não se trata de um mero 

idealismo sem qualquer comprometimento com a realidade, ou de uma utopia pura e simples. 

Sua aposta teórica representa uma utopia realista, pois propõe um reordenamento do que já 

existe. A reivindicação por valores morais universais, como a dignidade humana, afirma-se na 

experiência histórica vivenciada pelos oprimidos que foi basilar para fundamentar as novas 

políticas de direitos humanos. 

 
67 Habermas retoma, assim, a distinção que Kant estabelece entre direito e moral, sendo o direito heterônomo e a 

moral categórica. Estabelecendo assim uma relação de independência. A moral é incondicional e medeia todas as 

ações. 



71 
 

 No desenvolvimento da fundamentação dos direitos humanos, a dignidade humana 

também expressa a ideia de reconhecimento social. Para demonstrar isso, Habermas desenvolve 

uma genealogia conceitual: ele explica que na história conceitual da dignidade humana, é 

possível detectar duas fases. A primeira é marcada por uma relação vertical, a partir da qual os 

seres humanos se concebiam abaixo de Deus e acima das demais criaturas. E essa superioridade 

caracterizava o status de dignidade ao homem.  A segunda, é caracterizada por uma mudança 

de perspectiva em relação à ideia de superioridade, a qual passa a ser entendida como um valor 

absoluto e intransferível de todo e qualquer indivíduo, pois está fundado na razão humana.  

 Existe, nessa genealogia conceitual, um paradoxo da generalização a partir do particular. 

A dignidade humana emerge nas sociedades tradicionais conectada à honra social. Habermas 

explica: “nelas, uma pessoa podia receber sua dignidade e autorrespeito a partir do código de 

honra da nobreza, do ethos estamental das corporações de oficio ou da consciência corporativa 

das universidades” (HABERMAS, 2012b, p. 23. Grifo do autor.). A partir disso, conquistava-

se o reconhecimento social. O paradoxo se expressa da seguinte forma: o conceito igualitário 

da dignidade humana advém de uma generalização das dignidades particulares. Ainda segundo 

o autor: “Quando essas dignidades dependentes do status, que surgem no plural, se juntam numa 

dignidade universal ‘do’ ser humano, essa nova dignidade abstrata se desfaz das características 

particulares de um ethos estamental” (HABERMAS, 2012b, p. 23). Assim, o conceito de 

dignidade humana, passa a ter uma característica generalizante.  

 Na medida em que a dignidade passa a receber um caráter universal, ela expressa a ideia 

de reconhecimento social obtida por meio de direitos civis. Nesse sentido “a dignidade está 

tanto na passagem da moral para os direitos humanos, como na dos direitos humanos para os 

direitos civis” (MACHADO; NEGRI, 2011, p. 195-196). Reafirmando assim o caráter realístico 

da utopia habermasiana. ne 

 Habermas afirma ainda que, sendo a dignidade universal e igualitária, ela “mantém ao 

mesmo tempo a conotação de um autorrespeito que se apoia no reconhecimento social. Sendo 

uma dignidade desse tipo, a dignidade humana requer também o ancoramento em um status 

civil” (HABERMAS, 2012b, p. 23. Grifos do autor.). Então, por meio do status de cidadão, 

passa-se a derivar o autorrespeito do reconhecimento coletivo dos indivíduos como sujeitos de 

direitos iguais, passíveis de reivindicação. Nesse interim, os direitos humanos somente podem 

ser realizados salvaguardando a dignidade humana se estiverem em conjunto com um sistema 

de direitos civis que tornem possível a efetivação deles. 

 O autor identifica a tensão subliminar existente entre direitos humanos e direitos civis. 

Na esfera social há um distanciamento entre a norma estabelecida e o comportamento efetivo. 



72 
 

Essa tensão ocorreu especialmente no final século XVIII, quando começaram a surgir as 

Constituições modernas: “Isso pela contradição aparentemente colocada aos direitos humanos, 

que são conectados a reivindicações de validade universal, mas ao mesmo tempo adquirem a 

qualidade de direitos aplicáveis nos limites do Estado-Nação” (MACHADO; NEGRI, 2011, p. 

193).  Na tentativa de conciliar esses dois aspectos, Habermas propõe uma alternativa 

cosmopolita.  

 Sem a necessidade de uma república mundial, o autor pensa em uma sociedade mundial 

constitucionalizada. Concordando com Carl Schmitt, por exemplo, em O Conceito do Político 

e em Teologia Política, ele sinaliza que uma ordem mundial fundamentada pelo discurso dos 

direitos humanos pode ocasionar o mau uso ideológico deles, servindo como instrumento que 

legitima a opressão dos Estados mais fortes em relação aos mais fracos. No entanto, ele não 

concorda com o ceticismo de Schmitt ao rejeitar integralmente todo e qualquer programa de 

direitos humanos. 

 Habermas também critica o realismo minimalista, representado especialmente por 

Kenneth Baynes, que sutilmente se contrapõe aos direitos humanos. Ele argumenta que “a 

crítica desmascaradora direta é substituída por um deflacionamento brando dos direitos 

humanos. Esse novo minimalismo acaba relaxando a força dos direitos humanos, ao separá-los 

do seu impulso moral essencial, a saber, a proteção da dignidade igual de cada um” 

(HABERMAS, 2012b, p. 35). Essa perspectiva consiste em apresentar um entendimento acerca 

da política do direito internacional como mais atual e apropriada do que uma perspectiva que 

explicita o conteúdo moral de tais direitos que, no entendimento do realismo minimalista, 

reduz-se a uma posição jusnaturalista68. 

 Habermas concorda com o fato de que é necessário ter cautela no que se refere às 

intempéries inevitáveis que podem ocorrer na política dos direitos humanos. Porém o ele é 

explícito quando afirma:  

 
Mas isso não fornece uma razão suficiente para roubar a mais-valia moral própria dos 

direitos humanos e estreitar de antemão o foco da temática dos direitos humanos, 

limitando-a a questões de política internacional. Esse minimalismo esquece que a 

contínua relação tensa, interna ao Estado, entre os direitos humanos universais e os 

direitos particulares dos cidadãos é o fundamento normativo para a dinâmica 

internacional. (HABERMAS, 2012b, p. 35) 

 
68 O jusnaturalismo é uma corrente filosófica que tem por objetivo conceituar o direito, especialmente em relação 

à moral e à validade das normas. Para o jusnaturalismo, há uma conexão intrínseca entre Direito e moral e um 

conjunto de princípios universais que não resultam de normas emanadas pelo Estado, como o direito à liberdade e 

à vida, por exemplo. Esses princípios universalmente válidos são inerentes à natureza humana. Nesse interim, as 

normas jurídicas derivam-se desses princípios e tornam-se legítimas por meio deles. 
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De acordo com Habermas, em contraposição ao minimalismo que entende que “a 

resposta às legítimas reivindicações para a inclusão das populações marginalizadas e 

desprivilegiadas é despertada nas nossas sociedades opulentas” (MACHADO; NEGRI, 2011, 

p. 198), as reivindicações na realidade estão fundamentadas em princípios universalistas da 

moral, que por seu turno, decorrem da dignidade humana. Nessa perspectiva reafirma-se o 

vínculo conceitual entre a dignidade humana e os direitos humanos e, além disso, que o direito 

é o médium da justiça. Sendo esses pressupostos indispensáveis para a realização da utopia 

realista dos direitos humanos que se traduz em seu projeto de retomada do Iluminismo: o 

cosmopolitismo jurídico. 

 

3.2 Sociedade transnacional, cidadania e cosmopolitismo 

 

A fundamentação de uma ordem jurídica cosmopolita ocorre por meio dos direitos 

humanos, os quais, estando conceitualmente vinculados ao conceito de dignidade humana, 

incorrem na utopia realista teorizada por Habermas, e concretizam-se na democratização 

transnacional. Segundo o autor (HABERMAS, 2012b, p. 31. Grifo do autor.), 

 

Os direitos humanos formam uma utopia realista na medida em que não mais 

projetam a imagem decalcada da utopia social de uma felicidade coletiva; antes, eles 

ancoram o próprio objetivo ideal de uma sociedade justa nas instituições de um Estado 

constitucional. 

 

Habermas entende que o direito internacional e as instituições internacionais, embora 

sejam eficientes em termos organizacionais, falharam no que tange à inclusão deliberativa dos 

cidadãos do mundo. Isso gerou um déficit democrático, cuja observância de normas referentes 

aos direitos humanos não é suficiente para solucioná-lo. Assim, faz-se necessária uma 

democratização transnacional para supri-lo.  

Nesse contexto, para Habermas, os direitos humanos representam uma utopia realista e 

formam uma base pré-definida para a composição jurídica de uma ordem cosmopolita. Sendo 

tal ordem responsável por: a) salvaguardar a paz, e, b) assegurar a aplicabilidade dos direitos 

humanos. Nesse interim, para assegurar a concreta observância deles, assim como a 

implementação dos mesmos na realidade jurídica, o autor vislumbrou a democracia 

cosmopolita por meio da constitucionalidade que tem como intento alcançar a ideia de uma 

sociedade global tanto democrática quanto justa. 

Para pensarmos em uma ordem jurídica cosmopolita, como Habermas propõe, é 

indispensável que analisemos o conceito de cidadania e que percorramos o empreendimento 

teórico de Kant no que se refere ao cosmopolitismo. Isso porque Habermas propõe a retomada 
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do projeto de emancipação da Modernidade, e é fortemente influenciado pelas ideias do autor 

de Könisberg. O conceito de cidadania está historicamente ligado à ideia de pertencimento. É 

considerado cidadão aquele que pertence a um Estado69. E, por isso, essa pessoa tem direito a 

ter direitos70. No entanto, nessa perspectiva, expatriados, imigrantes e refugiados não seriam 

contemplados pela condição de cidadãos, e não teriam direitos. Entretanto, as relações globais 

hodiernas, e a expansão do alcance dos direitos humanos, tornam imprescindíveis que as 

atenções sejam voltadas para aqueles que precisam de proteção (jurídica) e não apenas de 

refúgio ao estarem fora das fronteiras do Estado nacional de origem. É possível detectar também 

o surgimento de um novo espaço público decorrente da rede mundial de comunicação. Com 

isso, a liberdade necessita ser garantida em nível transnacional e cosmopolita. Nesse contexto 

de globalização, faz-se imprescindível considerar a ideia de uma cidadania transnacional e 

cosmopolita. 

É na modernidade, quando a pessoa assume um papel de destaque que o conceito de 

cidadania é ampliado e passa a ser concebido também por meio de considerações morais. Nesse 

período, o conceito de “fronteiras” também precisou ser ampliado, uma vez que emerge a 

demarcação entre o espaço público e o privado, para além das fronteiras entre os Estados, que 

outrora determinava o conceito de cidadania. Importa sobretudo a individualidade do sujeito, e, 

portanto, sua figura se torna central para a conceituação da cidadania. Essa perspectiva 

conceitual se estende até a Contemporaneidade. E é mormente essa centralidade depositada no 

indivíduo que chancela a possibilidade de pensar em novas alternativas para determinar o 

conceito de cidadania. 

Na Modernidade, séc. XVIII, Kant articula algumas contribuições teóricas importantes 

para o conceito de cidadania que perduram até hoje (segunda década do séc. XXI) e que 

 
69 Até a Modernidade, para além de pertencer a um Estado, para ser considerado cidadão, o indivíduo deveria 

cumprir alguns outros requisitos fundamentais, por exemplo, o seu local de nascimento ou ao lugar de nascimentos 

dos pais, a adequação às leis e regras referentes a questão da cidadania, etc. Importa ressaltar que esses requisitos 

não se relacionavam com a livre escolha do indivíduo, tampouco com alguma ação que ele pudesse executar. As 

condições são completamente externas ao sujeito. Os escritos de Aristóteles (384 a.C-322 a.C) nos ajudam a 

entender, por meio dos critérios estabelecidos, o que significava ser cidadão naquela época, em Atenas. O império 

romano também dispunha de algumas regras que conferiam ao indivíduo o status de cidadão. Cícero (106 a.C-43 

a.C), na obra Da Res publica, o expõe. Na Modernidade, com o crescimento do comercio, há uma ampliação da 

relação entre os povos e, portanto, a necessidade de se alargar o conceito de cidadania também a partir de 

considerações morais. Expoentes dessa nova maneira de pensar o conceito de cidadania, que já não pode mais ser 

reduzido somente a condições legais, são Hobbes (1588-1679) e Kant (1724-1804). 
70 Em Origens do Totalitarismo (1951), Hannah Arendt explicita o conceito de direito a ter direitos. Segundo ela: 

“O homem do século XVIII se emancipou da história. A história e a natureza tornaram-se ambas, alheias a nós, no 

sentido de que a essência do homem já não pode ser compreendida em termos de um nem de outra. Por outro lado, 

a humanidade, que para o século XVIII, na terminologia kantiana, não passava de uma ideia reguladora, tornou-

se hoje de fato inelutável. Esta nova situação, na qual a “humanidade” assumiu de fato um papel antes atribuído à 

natureza ou à história, significaria nesse contexto que o direito a ter direitos, ou o direito de cada indivíduo de 

pertencer à humanidade, deveria ser garantido pela própria humanidade” (ARENDT, 1989, p. 332). 
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influenciaram diretamente a teorização de Habermas. Kant propôs que a cidadania, concebida 

como parte constituinte da sociedade, tem uma relação e uma dependência com o conceito de 

contrato social, que é a base de fundação da sociedade, e, portanto, condição de possibilidade 

para que o indivíduo possa vir a ser cidadão71. O conceito de cidadania, de proposto por Kant, 

está também vinculado à liberdade. 

A liberdade, para Kant, é considerada integrante da essência do indivíduo, ou seja, é um 

direito originário: “a liberdade (a independência em relação ao arbítrio coercitivo de um outro), 

na medida em que possa coexistir com a liberdade de qualquer outro segundo uma lei universal, 

é esse direito único, originário, que cabe a todo homem em virtude de sua humanidade” (KANT, 

p. 28, 2013. [BA// 12]).  A pessoa, ao se tornar cidadã, confere si mesmo a liberdade. Essa, por 

seu turno, se traduz também, em liberdade jurídica, que não se distingue verdadeiramente da 

liberdade inata e “que surge sob a forma da vontade que dá a si mesma a sua própria lei” 

(PINHEIRO, 2020, p. 162). Nesse interim, Kant articula essa proposta de liberdade jurídica por 

meio de três competências que a fundamentam: a) a liberdade; b) a igualdade; e, c) a 

independência72. Essas competências são responsáveis por estabelecer a conexão entre o Estado 

e o indivíduo; o homem e o cidadão. Importa ressaltar que este cidadão, considerado 

independente, para Kant, é aquele membro da comunidade considerado ao mesmo tempo como 

colegislador73. Nessa perspectiva, cada um precisa sentir-se como se estivesse presente e 

consentisse com as leis elaboradas.  

Para Kant, mesmo que o direito dependa de leis, toda lei pública é o ato de uma vontade 

pública. Sendo os direitos advindos dessa vontade, eles serão considerados justos, porque não 

impostos, mas elaborados em conjunto, mesmo que apenas a posteriori. Ou seja, não se pode 

 
71  Na Metafisica dos Costumes (1797), Kant explica: “o ato pelo qual um povo se constitui num Estado é o contrato 

original. A se expressar rigorosamente, o contrato original é somente a ideia desse ato, com referência ao qual 

exclusivamente podemos pensar na legitimidade de um Estado. De acordo com o contrato original, todos no seio 

de um povo renunciam à sua liberdade externa para reassumi-la imediatamente como membros de uma coisa 

pública, ou seja, de um povo considerado como Estado” (KANT, 2013, p. 93 - 94  [BA// 47]). 
72 O princípio de liberdade refere-se à liberdade de cada ser humano, enquanto membro da sociedade. A 

competência da igualdade, que está ligada à competência da independência, manifesta-se por meio da igualdade 

de cada indivíduo com qualquer outro, enquanto súdito. E o princípio de independência está relacionado à cada 

cidadão poder agir livremente sem que outro o obrigue. Kant argumenta: “a igualdade inata, isto é, a independência 

que consiste em não ser obrigado por outrem senão àquelas coisas a que também reciprocamente se pode obrigá-

los; por conseguinte, a //238 qualidade do homem de ser seu próprio senhor (sui iuris); de igual modo, a qualidade 

de ser um homem íntegro (iusti) porque anteriormente a qualquer ato jurídico não fez nada de incorreto; por fim, 

também a competência para fazer a outrem o que em si não os prejudica no que é seu, supondo que eles não querem 

apenas aceitá-lo, tal como simplesmente comunicar-lhes o seu pensamento, contar-lhes ou prometer-lhes algo, ser 

verdadeiro e sincero, ou mentiroso e falso (veriloquium aut falsiloquium), simplesmente porque depende disso se 

irão ou não crer nele” (KANT, 2013, p. 28). 
73 Em Teoría y Práctica (1793), Kant explica que não são considerados iguais, no que tange ao direito de ditar as 

leis, os indivíduos que estão submetidos às leis públicas já estabelecidas. Estes estão sob o ordenamento dessas 

leis, uma vez que devem obedecê-las e protegê-las, mas não participam da sua elaboração. Por isso, não são 

chamados cidadãos, mas coprotegidos.  
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esperar todos nascerem para legislar. Então se legisla para o presente e o futuro: aqueles que 

chegam precisam repactuar, consentir, mas de uma forma artificial: como se estivesses estado 

lá no momento “zero” da legislação. No entanto, esses direitos não podem resultar de uma 

vontade particular: a ela, não é permitido ditar leis, do contrário seria autoritarismo, ou seja, a 

lei seria outorgada, imposta. E, essa lei fundamental advinda da vontade pública é o que Kant 

chama de contrato original, ideia que afirma que cada um consente em viver sob leis, regras, o 

que não implica que algumas delas não possam ser alteradas. Assim o conceito de vontade 

pública assume um papel central na proposta do autor: ela é legisladora per si, especialmente 

na esfera política, que guarda a cidadania.  

Para pensarmos um conceito de cidadania que abranja a noção do cidadão na 

contemporaneidade, outra ideia articulada por Kant é fundamental, a saber: a hospitalidade. Em 

À Paz Perpétua (1795), ele discorre acerca do conceito. Segundo ele, “hospitalidade significa 

o direito de um estrangeiro, por ocasião de sua chegada ao solo de outro, de não ser tratado de 

maneira hostil” (KANT, 2020, p. 47. Grifo do autor.). O direito a hospitalidade, advém da 

terceira condição apresentada pelo filosófico para o estabelecimento da paz. A saber: o direito 

cosmopolita.  

Em seu projeto filosófico exposto n’À Paz Perpétua, que tem por objetivo o 

estabelecimento de uma interação pacífica entre os Estados e a eliminação da guerra, 

encontram-se expostas as três condições fundamentais para o estabelecimento da paz:  

 
Toda constituição jurídica é, no entanto, no que diz respeito às pessoas que se 

encontram nela: 

1) a de acordo com o direito civil do Estado [Staatsbürgerrecht] de seres humanos 

em um povo (ius civitatis),  

2) de acordo com o direito das gentes [Völkerrecht] dos estados em suas relações 

recíprocas (ius gentium) 

3) a de acordo com o direito cosmopolita [Weltbürgerrecht], na medida em que 

os seres humanos e estados, estando eternamente em relação de influência um com o 

outro, são considerados como cidadãos de um Estado universal da humanidade (ius 

cosmopoliticum). Essa divisão não é arbitrária, mas necessária em relação à ideia da 

paz perpétua. Pois se apenas um destes estados estivesse em relação de influência 

física um com o outro e, contudo, em estado de natureza, então estaria vinculado a 

isso o estado de guerra do qual é a intenção aqui justamente se livrar. (KANT, 2020, 

p. 37.) 

 

Nesse contexto, o direito cosmopolita reivindica a demanda por respeito ao 

estrangeiro. E o conceito de respeito passa a ter uma importância basilar para a justificação da 

necessidade que as instituições garantam que as relações entre os indivíduos de diferentes 

Estados sejam mediadas por esse valor. O respeito pelo direito, para Kant, é um dever 

incondicionado, imperativo “ordenando absolutamente, do qual aquele que quer se entregar ao 

doce sentimento da beneficência deve se assegurar completamente de não o ter, primeiro 
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transgredid” (KANT, 2020, p. 84. [BA// 386]). Assim, para que a paz perpétua seja possível, é 

necessário que esteja vinculada à obediência e ao respeito às normas, princípios e valores 

expressos nesse tratado de paz. Nesse contexto, não humilhar outro ser humano é um dever de 

respeito. 

Importa ainda ressaltar que há um limite para a observância do direito cosmopolita. 

Ele expande o direito dos cidadãos no mundo, mas também aponta um caráter restritivo, a saber: 

para Kant, o direito cosmopolita limita-se apenas ao direito de hospitalidade. 

  
O limite do direito à hospitalidade parece indicar que essa restrição impossibilitaria a 

garantia de um estrangeiro ser considerado como cidadão do mundo. O caráter 

dinâmico das relações entre os indivíduos de culturas e povos diferentes obriga uma 

espécie de legislação que, ao mesmo tempo, consiga preservar e garantir o 

multiculturalismo e o pluralismo e por outro, exerça força suficiente para proteger os 

indivíduos em qualquer lugar onde estejam (PINHEIRO, 2020, p. 164).  

 

 Importa destacar que Kant se refere a um direito de visita, não de permanência. Além 

disso, para que esse direito de visita seja assegurado, é preciso haver um bom comportamento 

por parte dos estrangeiros, que não devem realizar ações hostis, dentre às quais: o roubo, o 

terrorismo, e o estupro. Schio (2016, p. 244), destaca que 

 
Pode-se perceber que o termo utilizado pelo autor é "hóspede", momento em que se 

pode questionar se visita, hospedagem, hospitalidade são ou não sinônimos de asilo. 

Os primeiros fornecem a ideia de passagem e estadia temporárias, enquanto que o 

segundo, não. A hospedagem reporta a uma situação transitória, envolvendo pessoas 

que se conhecem, que foram convidadas, havendo lugar para elas junto ao anfitrião, o 

que não ocorre, obrigatoriamente, com aquele que busca asilo, um refúgio porque 

ficou sem lar, sem pátria, sem um lugar no mundo. No refúgio, há a busca de proteção, 

de tranquilidade, de afastar-se de perigos; o termo "asilo", por seu turno, pode possuir 

uma conotação política, de alguém que é acolhido porque corre perigo em seu país de 

origem, devido aos seus pensamentos ou ações não serem aceitos. 

 

O dever incondicional de hospitalidade circunscreve-se, portanto, à relação entre os 

indivíduos. Isto é: a solidariedade, não expandindo-se ao Estado74. Trata-se de uma 

solidariedade transnacional, que não se limita à cidadania de origem de alguém e tem como 

valor incondicional o respeito à dignidade humana.  

 

3.3  A cidadania no contexto de uma rede mundial de comunicação 

 

 A cidadania, pensada no contexto atual, como ocorria no passado, continua a exigir que 

os indivíduos participem de um conjunto de direitos e deveres, e que, para isso, haja o 

 
74 Kant associa o direito de visita à uma ação de solidariedade, recorrendo assim, a uma perspectiva moral. No 

entanto, ele admite um valor interno ao conceito de cidadania: para além das condições legais, as ideias morais de 

dignidade, respeito e tolerância também são constitutivas do seu conceito. 
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pertencimento a um Estado, critério que continua sendo pressuposto para o a existência e a 

efetivação na vida cotidiana, ainda que não o único. Além disso, é preciso também que sejam 

garantidas a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão: e esses, hoje, são 

fundamentais para o exercício da cidadania.  

Também é possível pensar a cidadania a partir de prismas sociais, econômicos e 

políticos. “Falar de cidadania hoje é pensar no conjunto de condições e situações que cercam 

os indivíduos no mundo. Suas condições de igualdade, de liberdade, de ação, de livre escolha, 

e de exposição de ideias e desejos” (PINHEIRO, 2020, p. 166).  E, a condição de possibilidade 

para que esses requisitos possam ser exercidos, e essas perspectivas experienciadas, é a 

democracia. Somente em uma ordem democrática é possível planejar em um novo conceito de 

cidadania que consiga ultrapassar as fronteiras do Estado nacional, no qual exista a 

possibilidade de florescimento de um cidadão cosmopolita. 

 É perceptível que na contemporaneidade há uma rede mundial de comunicação em 

constante crescimento. Em qualquer lugar do mundo, e a qualquer hora, é possível acessar 

informações de todo lugar do Planeta e paralelamente estabelecer uma comunicação com 

qualquer indivíduo independentemente do lugar do mundo onde ele se encontre, desde que haja 

sinal de internet. A rede de comunicação mundial elimina as barreiras existentes entre os 

Estados. Ela coloca e expõe um grande número de cidadãos igualmente com a possibilidade de 

ter ciência dos acontecimentos e das mesmas informações, sem restrições quanto a 

comunicação entre eles. E, com menos restrições do que as impostas pelas mídias como por 

exemplo, jornais, revistas, rádio e televisão. Assim, mesmo cidadãos pertencentes a Estados 

nacionalistas e ultra fechados, têm acesso a uma cidadania cosmopolita na medida em que estão 

inseridos em uma rede mais ampla de comunicação, ainda que virtual. Nesse contexto,  

 
Essa rede transfere o caráter de cidadania para o mundo e amplia o conceito através 

de contatos, mesmo que dissonantes ou discordantes. Se o interior de um Estado é 

também palco para o debate entre distintos, entre posições que podem ser 

contraditórias e antagônicas, a rede de comunicação mundial não é diferente disso. 

(PINHEIRO, 2020, p. 167). 

 

 Então, para que possa emergir esse novo tipo de cidadania - uma cidadania cosmopolita 

ou transnacional - alguns requisitos básicos devem ser cumpridos. Entre eles estão a liberdade 

de pensamento e a liberdade de expressão, como anteriormente exposto. A liberdade de uso e 

de acesso às redes de comunicação, por exemplo, é imprescindível para pensarmos um conceito 

de cidadania desse tipo. “Se um Estado limita ou impossibilita o acesso às redes, então a priori 

a participação em uma comunidade cosmopolita não existe, a liberdade de consciência (...) deve 

ser mantida e ampliada pela liberdade de expressão” (PINHEIRO, 2020, p. 167). Nesse interim, 
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tanto a liberdade de pensamento quanto a de expressão, isto é, a liberdade para expor 

publicamente aquilo que se pensa mesmo que essas opiniões sejam conflitantes e diferentes da 

opinião da maioria, devem ser mantidas. E, não podendo ser essa liberdade vivenciada pelos 

cidadãos dentro das barreiras do Estado nacional, ela deve ultrapassar as fronteiras nacionais. 

Em O que é o Esclarecimento? (1783), Kant escreve: “para este esclarecimento [Aufklärung] 

porém nada mais se exige senão LIBERDADE. E a mais inofensiva entre tudo aquilo se que 

possa chamar de liberdade, a saber: a de fazer um uso público de suas razões em todas as 

questões” (KANT, 1985, p. 104). 

 Será nesse contexto de formação de uma cidadania global que a atuação do Estado é 

essencial, uma vez que o acesso irrestrito à rede de comunicação mundial deve ser garantido 

por ele. E sem essa garantia, é impossível que a ideia de um cidadão cosmopolita se efetive75. 

Nessa perspectiva, esse novo conceito de cidadania é impreterivelmente cosmopolita, uma vez 

que ele implica na participação dos sujeitos em ambientes virtuais. Nesse contexto, a cidadania 

refere-se a uma “condição” e não mais a um conceito político vinculado ao Estado. Portanto,  

 
a nova cidadania favorece o surgimento de obrigações de forma estatal, isto é, o 

conhecimento de formas distintas de participação acabam por levar o indivíduo, 

membro de um determinado Estado, a desejar o mesmo para si. Ao se deparar com o 

outro, mesmo que de maneira apenas virtual, o indivíduo reconhece nesse outro algo 

em comum, ainda que seja a mera participação em grupos virtuais. Com isso, as 

fronteiras são derrubadas, os desejos e anseios podem ser confrontados e, mesmo que 

não se trabalhe diretamente através do diálogo, a discussão se faz (PINHEIRO, 2020, 

p. 168).  

 

 Na esteira de uma cidadania virtual, ainda que os princípios fundantes do seu conceito 

permaneçam, não se encontram mais bem delimitados e disponíveis como no passado. Agora, 

pessoas de diferentes países e culturas podem manter uma conversação livre que não está 

condicionada à cidadania. Importa destacar ainda que “não apenas no contato se dá o ponto 

crucial da questão, mas no fato que cada indivíduo deseja e procura garantias para que sua 

liberdade de acesso e de voz seja mantida” (PINHEIRO, 2020, p. 169).  Isso compete às leis de 

cada Estado, mas ultrapassa o limite das fronteiras.  

 Assim, não existem fronteiras que limitem a liberdade mundial de comunicação. E, uma 

vez que o indivíduo encontra sua liberdade no ambiente virtual e zela para que esse espaço 

 
75 Existem alguns problemas que podem vir a ocorrer a partir da constituição desse tipo de cidadão, relacionados, 

por exemplo, com a liberdade de expressão nas redes sociais e “às interferências políticas, religiosas e ideológicas 

nesta liberdade” (PINHEIRO, 2020, p. 167). Entretanto, em um primeiro momento, a atenção deve estar voltada 

para o esforço de garantir as possibilidades para que essa cidadania transnacional se efetive. Só depois fará sentido 

explanar esses problemas. Isso não quer dizer que não devam existir limitações para essa liberdade que deve se 

restringir à livre comunicação. A privacidade do indivíduo deve ser mantida, bem como o mau uso das redes 

sociais deve ser evitado.   
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continue sendo livre, ele se esforça para que os outros também possam ter acesso. Ele estará, 

consequentemente, participando de uma comunidade global. E nessa condição, ele pode ser 

considerado como cidadão dela.  

 Essa nova concepção de cidadania ocorre em um ambiente perpassado pela mídia 

digital, o qual pode ser caracterizado por possibilitar a expressão pública, a interconexão entre 

as pessoas e o acesso ilimitado à informação. Sendo na esfera pública que isso acontece. Para 

Habermas, é especificamente na esfera pública que o debate precisa acontecer, pois ela permite 

a comunicação de conteúdos; nela é possibilitado que os indivíduos se posicionem e articulem 

suas opiniões. Nesse contexto, emerge uma opinião pública publicada e publicizada. Além 

disso, é no interior do espaço público que a comunicação é validada: é o espaço de uma situação 

de fala, que é compartilhado intersubjetivamente e é possibilitado por meio das relações 

interpessoais, que ocorrem quando um concede ao outro a liberdade comunicativa, e posiciona-

se mediante os atos de fala do outro. 

 Quando Habermas aborda o tema da democracia deliberativa, ele indica que a cidadania 

consiste na participação de cada membro da comunidade nas decisões concernentes aos 

princípios que irão orientar suas ações76. Será por meio do princípio do discurso que os cidadãos 

poderão pretender que sejam válidas as normas que podem encontrar o assentimento daqueles 

envolvidos nos discursos racionais. Nesse sentido, os cidadãos devem exercer a liberdade 

comunicativa da qual são capazes, o que possibilita que eles participem ativamente dos os 

processos de deliberação e de decisão relativas à legislação. Assim, para o autor, “à 

juridificação simétrica do uso político de liberdades comunicativas corresponde ao 

estabelecimento de uma formação política da opinião e da vontade, na qual o princípio do 

discurso encontra aplicação” (HABERMAS, 2012a, p. 164). Nesse sentido, a liberdade 

comunicativa constitui o uso da linguagem orientada para o entendimento, e seu uso público 

depende “de formas e comunicação asseguradas juridicamente e de processos discursivos de 

consulta e de decisão” (Idem, 2012a, p. 164). Nesse interim, os direitos políticos fundamentais, 

alcançados pelos cidadãos, advém de uma juridificação simétrica da liberdade comunicativa, à 

qual não existe sem a autonomia política dos cidadãos que decorre da formação discursiva da 

opinião e da vontade. 

As redes sociais e os espaços de virtuais de comunicação caracterizam hoje um dos 

espaços de fala. Eles nos permitem pensar em um novo conceito de cidadão: um cidadão global. 

 
76 Segundo Habermas (2012a, p. 163-164), “são os próprios civis que refletem e decidem – no papel de legislador 

constitucional - como devem ser os direitos que conferem ao princípio do discurso a figura jurídica de um princípio 

da democracia.” 
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Então, “se a participação nos debates e discussões nas redes sociais for compreendida como 

uma ação dentro do espaço de fala, então os participantes poderiam ser considerados cidadãos” 

(PINHEIRO, 2020, p. 170). Haveria, portanto, um ponto de identificação entre eles: a 

participação, de alguma forma, do mesmo espaço, que se tornaria comum. Assim, se poderia 

pensar na possibilidade de um novo espaço público, que não está limitado às fronteiras, e nos 

quais cada indivíduo pode atuar livremente: 

 

o fato e existir um novo campo de apresentações de ideias, desejos e vontades, sejam 

eles políticos, religiosos, culturais ou sociais, indica a possibilidade de que não há 

mais como se falar de um único conceito de cidadania. Independente do fato de 

podermos analisar a cidadania sob diferentes pontos de vista, (...) o surgimento de um 

espaço público favorecido pela comunicação virtual é real e efetivo (PINHEIRO, 

2020, p. 171). 

 

 Desse modo, no contexto de uma rede mundial de comunicação é possível conceber a 

ideia de um cidadão cosmopolita. A cidadania transnacional, no entanto, implicará em 

mudanças nas práticas políticas futuras. As relações internacionais e a organização mundial 

terão grandes desafios, como permitir e garantir aos cidadãos a liberdade de acesso e de espaço 

de fala, bem como conceder a eles propostas objetivas de interferência em situações que podem 

ocorrer em diferentes partes do mundo. Nesse contexto, os cidadãos do mundo têm voz ativa e 

exercem influência sob a deliberação política mundial. A cidadania transacional já é uma 

realidade, agora é preciso estabelecer uma ordem jurídica cosmopolita como Habermas propõe, 

para que seu livre exercício seja possível. 

 

3.4 O cosmopolitismo em Habermas: a fundamentação de uma ordem jurídica 

cosmopolita concretizada por meio dos direitos humanos  

 

 O indivíduo que vive na contemporaneidade é intercultural. Por isso ela é marcada pelo 

pluralismo e pela rede mundial de comunicação. Nesse contexto, as barreiras entre os Estados 

ficam cada vez mais indefinidas. Habermas, atento a isso, propõe uma nova concepção do 

direito internacional. Baseado no projeto de Kant, ele almeja o estabelecimento de uma ordem 

jurídica cosmopolita. Isto é, um regime de governança mundial sem um Estado global. Nesse 

interim, importa destacar como Kant articula a ideia do direito cosmopolita:  

 

uma vez que agora, com o estabelecimento consistente de uma comunidade (mais 

estrita ou mais ampla) entre os povos da Terra, chegou-se tão longe que a violação do 

direito em um lugar da Terra é sentido por todos, então a ideia de um direito 

cosmopolita não é um modo fantástico e exagerado de representação do direito, mas 

um complemento necessário do código não escrito, tanto do direito do Estado, quanto 

do direito das gentes, para o direito público dos seres humanos e assim para a paz 
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perpétua da qual, apenas sob essa condição, podemos nos lisonjear de nos 

encontrarmos em uma contínua aproximação. (KANT, 2020, p. 50 – 51. [BA// 360]). 

 

Como anteriormente exposto, os direitos humanos vinculados à dignidade humana 

constituem o fundamento normativo do projeto cosmopolita de Habermas. Entretanto, importa 

detectar que “o problema ocorre quando os direitos humanos são instrumentalizados e tomados 

como subterfúgios por Estados que objetivam meramente estender o seu poder e dominação 

sobre os povos considerados mais vulneráveis e desprotegidos por organismos internacionais, 

inclusive diante da subscrição da ONU que com certa frequência tem cedido às investidas de 

superpotências. A eficácia dos direitos humano requer, destarte, a consideração cosmopolita e 

universal da dignidade humana de todos os indivíduos entendidos como cidadãos do mundo” 

(LIMA; DUTRA, 2020, p 42). 

 Nesse contexto, Habermas concebe a democracia deliberativa como situada para além 

das fronteiras dos Estados. A concepção dele, então, referente ao direito internacional é 

construída em um diálogo constante com o projeto de Kantiano e com o processo de 

consolidação da União Europeia77. Ele busca referências nas ideias de Kant quanto ao direito 

cosmopolita e assume, como ele, a ideia de uma justiça global, a qual “conecta à sua proposta 

de democracia transnacional a partir de processos institucionalizados em nível jurídico tendo 

como vetor normativo precípuo os direitos humanos ancorados na moralidade da dignidade 

humana” (Idem, 2020, p. 37).  

 Importa destacar que as discussões filosóficas referentes ao tema da paz e da guerra 

datam da Grécia Antiga: as encontramos nos diálogos platônicos, especialmente na obra As 

Leis, na qual Platão abordou o papel das leis na cidade. No que tange às teorias das relações 

internacionais, duas correntes filosóficas derivaram-se da discussão estabelecida nessas obras. 

A saber: a) a realista, e, b) a normativista. 

A corrente realista entende a paz como uma utopia incapaz de se realizar na concretude 

e em sua plenitude, uma vez que percebem que as relações humanas se estabelecem em torno 

de conflitos por poder. Em contrapartida, a corrente normativista, a qual pertencem Habermas 

e Kant, aborda a paz como um ideal normativo para as relações. Habermas se opõe ao realismo 

político, discordando que as relações internacionais se circunscrevem a conflitos de interesses 

e de poder. Ele é contrário também à perspectiva neoliberal de Estado, uma vez que esta 

 
77 A União Europeia é o maior e mais antigo bloco econômico do mundo. Atualmente ela é composta por 27 países, 

constituindo-se em uma parceria única entre países europeus, conhecidos como Estados-Membros. Eles partilham 

algumas regras políticas, econômicas e sociais, embora tenham a sua soberania assegurada. Os Estados-Membros 

também discutem de forma democrática e continental questões de amplo interesse global, tais como: a saúde, o 

meio ambiente, a política monetária e a segurança internacional. 
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concebe as relações internacionais apenas como dominação e imperialismo. Habermas endossa 

uma perspectiva democrática e normativa acerca das relações internacionais, retomando e 

reelaborando o ideal kantiano acerca do cosmopolitismo, e buscando, como ele a realização de 

uma justiça global.  

Essa justiça global, para Kant, tem como objetivo o estabelecimento da paz entre as 

nações e constitui o supremo bem da política78. No entanto, Habermas entende que a teoria 

Kantiana precisa ser reformulada, posto que é falha quanto à juridificação e à 

institucionalização do cosmopolitismo. O autor escreve:  

 
A paz perpétua é uma característica importante, porém ela é somente um sintoma do 

Estado cosmopolita. O problema conceitual que Kant precisa resolver é como esse 

Estado pode ser conceituado nos termos do direito. Ele precisa identificar a diferença 

entre o direito cosmopolita e o clássico direito das gentes, ou seja, dizer o que há de 

específico nesse ius cosmopoliticum. (HABERMAS, 2002, p. 285. Grifos do autor.) 

 

Com o objetivo de reelaborar a proposta de Kant, Habermas repensa o cosmopolitismo 

articulado com o propósito da institucionalização de uma democracia supranacional, na qual os 

direitos humanos são moralmente intensificados pela dignidade humana. Ele entende constituir, 

assim, o fundamento normativo para essa perspectiva, uma vez que compõem o critério 

universal para um ordenamento jurídico tanto democrático quanto justo.  

 Nessa perspectiva, isto é, quanto ao cosmopolitismo jurídico, Habermas avança 

teoricamente em relação a Kant oferecendo uma proposta mais robusta do que a apresentada 

pelo autor moderno. Como observamos, Kant condiciona o direito cosmopolita ao conceito de 

hospitalidade universal, o que não garante aos estrangeiros direito à permanecia, tampouco ao 

estabelecimento de colônias. Habermas sublinha que os avanços históricos ocorridos na esfera 

do direito internacional, desde os escritos de Kant, tornaram a proposta de uma federação de 

Estados livres articulada pelo autor insuficiente para contemplar as novas demandas79.  

 Para Habermas, o conceito de paz, elaborado por Kant, é um conceito meramente 

negativo no sentido de estar relacionado à ideia de ausência de conflito bélico ou militar. Para 

Kant, a paz perpétua é o sumo bem político, e o fim das hostilidades, tanto entre os seres 

humanos como ou entre as nações. Ao elaborá-lo, almejando uma ordem mundial pacífica, Kant 

não considerou algo muito importante: que os conflitos também podem ocorrer devido às 

 
78 Assim, paz e justiça estão correlacionadas. Quanto mais um Estado preza pela paz, mais próximo da justiça ele 

está. Importa destacar também que “justiça e paz são ‘práticas normativas de não dominação’ que resistem à 

dominação política, econômica e militar” (LIMA; DUTRA, 2020, p. 40).  
79 Em A Inclusão do Outro, Habermas salienta que quando Kant escreveu À paz Perpétua, este estava limitado ao 

contexto de sua época. Isto é, ainda não pensava em guerras mundiais, como as ocorridas posteriormente, mas 

concebia a guerra como conflitos limitados em termos espaciais e em alianças.  
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desigualdades sociais. Por esse motivo, Habermas pensa ser crucial o enfrentamento direto 

dessas desigualdades para a constituição de uma ordem pacífica direcionada a uma paz 

duradoura como almejava Kant. Isso porque apenas a eliminação dos conflitos bélicos 

existentes, jamais alcançariam esse objetivo: uma paz duradoura. Para demonstrar a limitação 

do significado de “à paz perpetua” Habermas compara:  

 
da mesma maneira que um determinado contrato de paz acaba com o mal de uma 

única guerra, assim uma liga da paz deve agora “acabar para sempre com todas as 

guerras” e afastar o mal da guerra como tal. Esse é o significado da “paz perpétua”. A 

paz está tão limitada quanto a própria guerra (HABERMAS, 2002, p.284). 

  

Outro aspecto importante a ser ressaltado é que, além de ter restringido a paz a um 

conceito negativo, ao supor que o comércio internacional poderia incentivar os Estados a não 

conflitar, porque o embate prejudica os negócios mercantis, ele não percebeu que os conflitos 

também poderiam ser travados motivados por interesses comerciais: dominar regiões com 

matéria prima ou de comércio, por rotas comerciais. Em outros termos, visando à, no futuro 

próximo, obter maiores ganhos. Kant “também teria ignorado que tanto o comércio 

internacional quanto a publicidade poderiam promover a guerra e não apenas a paz” 

(FELDHAUS, 2020, p. 288).   

O princípio transcendental de publicidade, rege normativamente o direito público 

internacional. Para Kant: “todas as ações relacionadas ao direito de outros seres humanos, cuja 

máxima é incompatível com a publicidade são injustas” (KANT, 2020, p. 79. [BA// 381]) é a 

fórmula transcendental do direito público. Podemos percebe que ela é um princípio negativo, 

uma vez que assinala somente aquilo que não é justo para com os outros. Nesse interim, assim 

como o imperativo categórico é o procedimento adotado para a universalização de máximas 

morais em nível ético. O princípio de publicidade verifica a justeza das máximas na esfera do 

direito internacional.80 Nesse contexto, apenas podem ser consideradas justas as máximas dos 

Estados que possam ser tornadas públicas e que protejam os direitos humanos.  

Habermas afirma que Kant não percebeu que a esfera pública nem sempre é um espaço 

de esclarecimento (ou, digamos, “iluminado” pela razão). Pelo contrário: pode ser um espaço 

para a manipulação das massas. Assim, quando ele elegeu o princípio da publicidade “como 

 
80 Kant entende que o princípio de publicidade “não é para ser considerado apenas como princípio ético 

(pertencente à doutrina da virtude), mas também como princípio jurídico (que diz respeito ao direito dos seres 

humanos). Pois uma máxima que eu não posso tornar pública [Lautwerden] sem, por meio disso, frustrar a minha 

própria intenção, que deve estar completamente oculta se quiser prosperar e para a qual não posso me declarar 

publicamente sem que dessa forma, seja provocada inevitavelmente a resistência de todos contra meu propósito 

[Vorsatz], não pode obter essa reação oposta [Gegenbearbeitung] necessária e universal de todos contra mim – por 

conseguinte discernida a priori – a não ser a partir da injustiça com a qual ela ameaça a todos” (KANT, 2020, p. 

80. Grifos do autor. [BA// 382].). 
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um instrumento de solucionar os conflitos entre a moral e a política na esfera internacional e 

com isso aumentar a probabilidade de uma ordem global pacífica” (FELDHAUS, 2020, p. 289), 

falhou por não considerar essa complexidade. Há, portanto, um déficit de justificação no 

princípio transcendental de publicidade, pois “exigiu que a justiça fosse pensada apenas como 

divulgada e conhecida publicamente, sem demandar a sua justificação intersubjetiva” (LIMA; 

DUTRA, 2020, p. 40). 

Assim, para Habermas, a proposta de uma “república mundial”81 como um ideal da 

razão, que teria um papel somente regulativo como pensou Kant em À Paz Perpétua, seria um 

modelo inadequado. Em contraposição a isso, Habermas propõe um sistema de governança 

global sem um Estado mundial. Isso porque, segundo ele, é possível que tenhamos uma 

constituição mundial, sem que seja necessário conferir-lhe uma forma estatal82. Assim, mesmo 

que o autor “discorde ou considere inadequados os motivos, ou prováveis motivos para a recusa 

de um Estado global, Habermas não considera um Estado global como uma solução ao 

problema da paz mundial e do regime de implementação dos direitos humanos” (FELDHAUS, 

2020. p. 294). 

Nesse contexto, Habermas sugere a composição de uma Assembleia Geral que 

juntamente com a estrutura organizacional das Nações Unidas teria a tarefa de “criar padrões 

obrigatórios mínimos para o desenvolvimento da Carta, dos pactos de direitos humanos e do 

direito das gentes”83 (HABERMAS, 2012b, p. 96). Essa Assembleia Geral, deve ser constituída 

por representantes dos cidadãos e dos Estados, uma vez que ela “asseguraria que as perspectivas 

concorrentes sobre a Justiça fossem levadas em consideração pelos cidadãos do mundo, por um 

lado, e pelos cidadãos dos Estados, por outro, alcançando assim, um equilíbrio” (Idem, 2012b, 

p. 95). E o parlamento mundial precisa considerar essas perspectivas concorrentes, uma vez que 

é responsável por interpretar a Carta das Nações Unidas, podendo aperfeiçoar as questões 

jurídicas. 

Outro aspecto importante a ser analisado no modelo teorizado por Habermas é o da 

redistribuição global que compete ao nível transnacional. O autor argumenta que a globalização 

 
81 Para Kant, uma república mundial pode ser realizada somente se houver uma federação livre de Estados. Kant 

almeja uma autonomia entre os países com uma aliança entre eles. 
82 Feldhaus (2020, p. 294) chama a atenção para o fato que “a despeito de não atribuir uma instituição estatal no 

sentido forte do termo, o sistema do direito internacional desenvolvido por Habermas possui vários atributos 

geralmente vinculados ao Estado como um parlamento com duas casas, o poder militar supranacional e coercitivo 

para fazer valer as decisões tomadas, uma reforma na estrutura do Conselho de Segurança, entre outros”. 
83 Estes padrões obrigatórios mínimos, explica Habermas “ – formam as bases legais para a política de direitos 

humanos e para a garantia da paz exercida pelo Conselho de Segurança e pela jurisdição global; - comprometem 

os Estados nacionais com a concretização dos direitos fundamentais de seus cidadãos a serem garantidos; e – 

impõem limites normativos às decisões de política interna mundial no âmbito transnacional em que há uma 

concorrência robusta pelo poder” (HABERMAS, 2012b, p. 96).  
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influenciou no declínio do Estado no que tange à capacidade dele de prestar assistência aos 

cidadãos. Por ser cada vez mais difícil manter o controle no que se refere às condições 

econômicas, isso permite que ocorram muitas crises nesse âmbito. Além disso, tem se tornado 

mais difícil para os Estados administrar o pluralismo cultural presente nas sociedades 

complexas.  

Por essas razões, Habermas atribui uma importância basilar à necessidade de ampliar a 

noção de democracia deliberativa para a esfera internacional. Isso deve acontecer “afim de frear 

os imperativos sistêmicos do mercado que lentamente tem corroído a capacidade dos Estados 

nacionais de cumprir suas funções e tem minado a base da legitimidade estatal” (FELDHAUS, 

2020, p. 295). Nesse contexto, os desafios atinentes às sociedades contemporâneas, 

globalizadas, plurais e interculturais, reivindicam o estabelecimento de uma democracia 

deliberativa cosmopolita que possa encarar as adversidades próprias dessa complexidade.  

Na esteira da democracia transnacional, Habermas almeja que “os cidadãos tenham 

igual peso perante os Estados nacionais e, além disso, grupos e blocos como o G7 e União 

Europeia não sejam conduzidos sob propósitos meramente monetários, em detrimento da 

participação dos cidadãos nas decisões políticas” (LIMA; DUTRA, 2020, p. 42). Para 

Habermas, os grupos como o G7 e o G20 “já constituem bases seminais para uma ulterior 

constitucionalização do direito das gentes, sobretudo se são pensados para além do modelo 

clássico de soberania nacional e dos interesses particulares de um ou outro Estado-membro” 

(Idem, 2020, p. 45).  Nesse sentido, Habermas compreende que a União Europeia implementa 

um direito supranacional com base no entendimento entre os Estados, ainda que de modo 

mínimo. E que essa União “pode ser concebida como um passo decisivo no caminho para uma 

sociedade mundial constituída politicamente” (HABERMAS, 2012b, p. 40). Sua falha, no 

entanto, consiste em, por vezes, ser conduzida somente como uma união monetária que impõe 

sanções.  

A principal crítica de Habermas quanto a esses grupos é que excluem a participação 

democrática dos cidadãos na tomada de decisões e que são “conduzidos frequentemente sob 

uma ótica meramente economicista e imperialista de manutenção global de poder” (LIMA; 

DUTRA, 2020, p. 45). Para Habermas, é essencial que haja uma participação democrática ativa 

nas questões políticas, pois a autonomia política normativiza as democracias. Segundo ele, isso 

não acontece devido à resistência da política neoliberal que está pautada por um modelo 

tecnocrático de unidade supranacional. Em contraposição, Habermas assinala a necessidade 

urgente de uma transnacionalização da democracia e para a implementação de uma soberania 
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popular compartilhada, por meio da qual a relação entre os cidadãos e os Estados seriam 

concebidas no escopo de uma democracia cosmopolita. 

A transnacionalização da democracia e a soberania dos Estados deve ser compartilhada 

com os cidadãos, posto que tanto um quanto o outro possuem um status normativo. Assim, 

Habermas pensa que as populações de cada Estado podem ser concebidas como uma nação de 

cidadãos capazes de se autodeterminar democraticamente. Com isso, o modelo decisionista de 

soberania estatal seria substituído por uma nova ordem global, que não encontraria limites nas 

fronteiras do Estado nacional.  

Nesse contexto, Habermas acredita que a União Europeia pode ser o lugar perfeito para 

a retomada da proposta kantiana de “efetivar o projeto de constitucionalização do direito das 

gentes (ius gentium) em direção a um cosmopolitismo juridificado” (LIMA; DUTRA, 2020, p. 

48), constituindo assim um político transnacional. Ele afirma: “a união europeia pode ser 

concebida como um passo decisivo no caminho para uma sociedade mundial constituída 

politicamente” (HABERMAS, 2012b, p. 40)84. 

A proposta Habermasiana de um cosmopolitismo jurídico, na Europa, apresenta-se 

como o contraponto aos eurocéticos que não percebem a possibilidade de um pacto político 

transnacional na União Europeia. Este ceticismo, que se manifesta especialmente nas 

interpretações comunitaristas, liberais, conservadoras e nacionalistas, de acordo com o autor 

em Sobre a Constituição da Europa, isso advém de uma incompreensão coletiva que tende a 

confundir a soberania popular com a soberania do Estado.  

Amy Allen (1970-), apresenta uma crítica decolonial ao projeto Habermasiano 

argumentando que a juridificação cosmopolita em solo europeu, por estar restrita a uma 

determinada região e cultura, pode incorrer em etnocentrismo, na medida em que não contém 

os elementos que a tornem passível de abranger a complexidade de outras culturas. Allen 

compreende que as sociedades são perpassadas por relações de poder, e nesse contexto, a União 

Europeia representa uma superioridade civilizatória em relação a outras culturas. Ela argumenta 

que85 “Não podemos ter acesso a um ponto de vista fora das relações de poder, o que significa 

que qualquer concepção de sociedade desprovida de relações de poder será utópica no sentido 

negativo” (ALLEN, 2016, p. 188, Tradução nossa).  

 
84 Podemos perceber que o projeto habermasiano, nesse quesito, possui uma fragilidade: ao pensar no 

cosmopolitismo inicialmente restrito à União Europeia, há um risco de incorrer em uma perspectiva etnocêntrica. 

Isto é decorrente da concepção de uma superioridade civilizatória por parte da União Europeia. 
85 “we cannot have access to a point of view outside ofpower relations, which means that any conception of a 

society that is devoid of power relations will be utopian in the negative sense” (ALLEN, 2016, p. 188).  
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Assim, ele se contrapõe à ideia de progresso e de razão na perspectiva da Teoria 

Crítica86, pois esta pressupõe que a atualidade é a consequência de um processo de evolução 

social em constante progresso, o que possibilita que padrões normativos válidos universalmente 

sejam derivados dela. Allen, argumenta que essa perspectiva endossa que  

 

uma vez alcançados, certos estágios não podem ser abandonados repentinamente; eles 

são irreversíveis não no sentido de que não podem ser desfeitos, mas sim no sentido 

de que qualquer desvio dessas realizações deve necessariamente ser visto como uma 

regressão. Além disso, o progresso é entendido como um processo de expansão da 

racionalização social, por meio do qual as relações de poder e dominação existentes e 

outras deformações patológicas da razão são progressivamente superadas. Como no 

caso de Habermas, o progresso é entendido como um processo de desenvolvimento 

histórico pelo qual uma razão socialmente instanciada é progressivamente purificada 

das relações de poder87 (ALLEN, 2016, p. 88. Tradução nossa). 

 

Nesse interim, os valores que se propõem que sejam universais advém de projetos de 

dominação imperial e de conquistas coloniais que acabam por expressar uma superioridade 

moral das culturas da Europa Ocidental. Assim, a autora compreende que o cosmopolitismo 

idealizado por Habermas não geraria a de ampliação para além da União Europeia. 

Habermas, no entanto, concebe o seu projeto de União Europeia, como analisamos 

acima, na esteira da transnacionalização da democracia, propondo a continuação disso “na 

reflexão sobre uma sociedade mundial constituída politicamente” (HABERMAS, 2012b, p. 

90).  O autor observa que hodiernamente, é possível detectar no cerne da sociedade uma 

explicita passagem do direito das gentes clássico para uma constituição política da sociedade 

mundial. Ele argumenta que: 

 

A própria realidade social impõe essa mudança de perspectiva à consciência 

contemporânea. Na medida em que os sistemas funcionais da sociedade mundial 

avançam pelas fronteiras nacionais, surgem custos eternos de uma ordem de grandeza 

 
86 Criticando esses ideiais, Allen (2016, p. 88) argumenta que “dominant groups employ techniques designed to 

prevent their subordinates from types of learning that would undermine the legitimacy of the existing system of 

dominance and subordination. Hence, relations of social and culturaldomination are obstacles to historical learning 

processes, and the ubiquity of such power relations makes the historical realization of reason a “deeply 

discontinuous process”. Ainda na perspectiva de Allen, para que a decolonização da Teoria Crítica seja possível, 

e para que se pense uma normatividade pós-colonial, é necessário que haja uma abertura por parte dos europeus e 

euro-americanos para desaprender acerca do privilégio concedido às suas tradições e uma disponibilidade para 

aprender a pensar pela perspectiva de outras culturas. Ela (ALLEN, 2016, p. 31) afirma:“this openness to 

unlearning is properly understood not as a rejection of the reflexivity afforded to us by the epistemic and normative 

resources of modernity, but rather as a further elaboration of it”. Apresentando-se assim como uma elaboração 

mais avançada da noção de reflexividade. Portanto, em sua perspectiva, a ideia de progresso não pode servir como 

uma base geral para as normas. Nesse sentido, a autora assume uma postura crítica de problematizar as normas 

estabelecidas. 
87 once achieved, certain stages of progress cannot be abandoned at will; they are irreversible not in the sense that 

They cannot be undone but rather in the sense that any deviation from those achievements must necessarily be 

viewed as a regression. Moreover, progress is understood as a process of expanding social rationalization, whereby 

existing relations of power and domination and other pathological deformations of reason are progressively 

overcome. As was the case for Habermas, progress is thus understood as a process of historical development 

whereby a socially instantiated reason is progressively purified of power relations (ALLEN, 2016, p. 88). 
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ainda desconhecida – e, com isso, uma necessidade de regulamentação que ultrapassa 

as capacidades existentes de ação política. (HABERMAS, 2012b, p. 91). 

 

É nesse contexto, que se torna explicita a necessidade de um reordenamento jurídico 

nos termos do direito cosmopolita: as crises econômicas, os problemas ambientais e os perigos 

decorrentes da tecnologia de massa, por exemplo, não se limitam mais a esfera dos Estados 

individuais ou das alianças entre os Estados. Para além disso, argumenta Habermas, tais 

problemas que hoje perpassam a sociedade mundial precisam buscar soluções factíveis por 

meio da política, “no singular”, ressalta ele. Ele diagnostica que o conflito entre os Estados 

deixou de ser o núcleo da agenda política mundial: um novo tema se destaca: 

 

Trata-se de saber se os potenciais conflitos internacionais podem ser controlados de 

tal modo que a partir de uma – até agora improvável –cooperação das potências 

mundiais possam ser desenvolvidos normas e procedimentos eficazes globalmente, 

bem como a capacidade de ação política amplamente disseminadas (HABERMAS, 

2012b, p. 92). 

 

Como analisamos, para Habermas, na perspectiva da democracia transnacional e de um 

mundo que se direciona a um cosmopolitismo juridificado, a União Europeia mostra-se como 

o lugar ideal para iniciar o projeto de uma sociedade mundial cosmopolita. No entanto, ressalva 

o autor,  

 

A União Europeia se estabilizará no longo prazo apenas se, sob a coerção dos 

imperativos econômicos, realizar os devidos passos para uma coordenação de 

políticas relevantes, não no estilo burocrático-governamental até agora costumeiro, 

mas em direção a uma juridificação suficientemente democrática. (HABERMAS, 

2012b, p. 58) 

 

Habermas considera três componentes-chave que necessariamente devem ser 

incorporados em toda a comunidade democrática. São eles: a) a comunitarização de pessoas de 

direito, entendidas como livres e iguais e possuidoras de autonomia pública e privada, b) a 

distribuição de competências, em que seja assegurada a capacidade de ação coletiva, e, c) o 

médium de integração de uma solidariedade civil estatal ou supraestatal. Nessa sistemática, a) 

e b) se referem aos direitos fundamentais e à parte organizacional da constituição. Ao passo que 

c) se refere “às condições políticas e culturais para a conjunção comunicativa de uma esfera 

pública política” (HABERMAS, 2012b, p. 59-60).  

Assim, o primeiro componente possui um caráter jurídico; o segundo, regula o poder 

político. O terceiro tem um caráter funcional, na medida em que é necessário para a formação 

da opinião e da vontade. Habermas aponta que esses três componentes se associam de forma 

concordante somente no âmbito nacional. Isto é, tanto em Estados unitários como em 

Federações. Assim, 
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Nesse Estado constitucional, o poder estatal é programado com base nos 

procedimentos democráticos e na gramática de leis gerais de tal modo que os cidadãos 

podem exercer sua dominação sobre órgãos do Legislativo, do Executivo e do 

Judiciário. Os cidadãos de uma coletividade democrática não se submetem apenas 

faticamente ao direito por causa da ameaça das sanções do Estado; eles também 

podem aceitar o direito como fundamentalmente “justo” porque foi democraticamente 

constituído. Esse modo de juridificação democrática da dominação política significa 

uma civilização do poder, na medida em que o executivo eleito pelo povo, embora 

disponha dos meios de violência alojados nas casernas, tem de se manter vinculado à 

constituição do direito (HABERMAS, 2012b, pp. 60-61). 

 

Ocorre que esse dever do Estado de se manter conectado à constituição do direito, é um 

dever normativo, e não uma coerção imposta. E, por essa circunstância, isso nem sempre é 

cumprido. Os golpes militares, reconhecidos como “democracia de fachada", e os golpes 

apoiados pelas elites poderosas e influentes expressam isso. O Estado possui o monopólio da 

violência, e tem liberdade para agir em não conformidade com esse dever.  

Ainda no tema referente à União Europeia, Habermas compreende que houve um   

avanço significativo nesse aspecto, na medida em que diferentemente dos Estados nacionais 

que são divididos por federações e “a competência para modificar a constituição permanece em 

regra nas mãos do governo federal, no sistema multidimensional europeu se procura atribuir 

um primado ao direito da União sobre o direito dos Estados membros” (HABERMAS, 2012b, 

p. 61-62). Nesse viés, os Estados membros precisam buscar consensualmente um acordo em 

relação às alterações ordinárias nos tratados. Assim, “a coletividade supranacional se constitui 

como comunidade de direito e mantém a obrigatoriedade do direito da União, mesmo sem a 

proteção dada pelo monopólio da violência ou pelo poder das decisões últimas” (Idem, 2012b, 

p. 62).  

Desse modo, a união Europeia é inovadora na medida em que estabelece um primado 

do direito supranacional sobre o direito nacional dos detentores do monopólio da violência. 

Além disso, ela também inova na medida em que estabelece a divisão do poder constituinte 

entre os cidadãos da União e os povos europeus. Isto é, a divisão da soberania entre os cidadãos 

e os povos dos Estados. Habermas (2012b, p. 66) afirma que “existe a expectativa de que, a 

partir de uma confiança recíproca crescente entre os povos europeus, desenvolva-se entre os 

cidadãos da União uma forma transnacionalmente ampliada, mesmo que atenuada, de 

solidariedade civil”88. Assim, os cidadãos europeus participam da formação da opinião e da 

 
88 Importa destacar que para Habermas a solidariedade é um postulado da razão comunicativa e da ética do 

discurso. Ela pode ser entendida na perspectiva da cidadania e também de uma sociedade cosmopolita. A 

solidariedade pressupõe a reciprocidade e também possibilita a formação democrática da vontade política comum 

dos cidadãos.  
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vontade autonomamente como indivíduo europeu e também como membro de uma determinada 

nação. 

Nesse contexto, Habermas propõe um modelo deliberativo de autodeterminação 

democrática: os cidadãos europeus seriam participantes ativos das decisões políticas. Na esfera 

pública encontrariam a oportunidade de interagir e de se comunicar. No modelo proposto pelo 

autor, os cidadãos devem se autocompreenderem como destinatários e enquanto coautores da 

constituição. Para isso, esses Estados devem garantir a inclusão dos cidadãos na participação 

política de tomada de decisões. 

Nesse sentido, ele propõe que em uma democracia transnacional é preciso que se 

estabeleça uma relação conceitual de complementariedade entre a soberania dos Estados e a 

soberania popular, uma vez que os Estados per se não mais conseguem solucionar os problemas 

que as sociedades atualmente demandam. Ele escreve que,  

 
Da perspectiva do aumento incontrolado de complexidade política da sociedade 

mundial, a qual limita cada vez mais o espaço dos Estados nacionais, cria-se a 

exigência de expandir as capacidades de ação política para além das fronteiras 

nacionais a partir do sentido normativo da própria democracia. (HABERMAS, 2012b, 

p. 52) 

 

Segundo o autor (HABERMAS, 2012b, p. 52), a legitimação disso é efetuada “a partir 

da inclusão (sempre mediada) de todos os cidadãos nos processos políticos de decisão e, (...) 

do acoplamento entre decisões da maioria (necessariamente qualificada) e uma formação 

deliberativa da opinião”. O tipo de democracia proposto por Habermas requer uma sociedade 

civil organizada, cujas liberdades comunicativas dos cidadãos se transformam em forças 

produtivas que exercem uma influência legítima sobre si mesma. 

Para além desses pressupostos normativos, Habermas também pensa em uma 

solidariedade supranacional que resolveria os problemas atinentes às condições materiais de 

existência dos cidadãos e, paralelo a isso, os Estados também devem atuar “para a configuração 

política dos contextos de vida” (HABERMAS, 2012b, p. 52). Ele destaca que  

 

uma solidariedade civil em todo o espaço europeu não poderia se desenvolver caso as 

desigualdades sociais se tornassem estruturalmente constantes entre os Estados 

membros, vale dizer, nos pontos de ruptura nacionais. A União tem que garantir o que 

a Lei Fundamental da República da Alemanha [1949] (no artigo 106, inciso 2) chama 

de “homogeneidade das condições de vida”. Essa “homogeneidade” diz respeito 

apenas a um campo de variações das condições sociais de vida considerando aceitável 

sob os pontos de vista da justiça distributiva, e não a um nivelamento das diferenças 

culturais” (HABERMAS, 2012b, p. 89. Grifos do autor). 

 

Assim, Habermas expressa a preocupação quanto ao aspecto social do cosmopolitismo. 

Ou seja, além da participação dos cidadãos na esfera pública dever haver uma garantia 
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normativa e formal. E carecem ser garantidas as condições materiais necessárias para uma 

existência digna. Somente nessas condições pode existir um cidadão do mundo, que participa 

ativamente das decisões políticas em uma democracia transnacional, onde poderá haver uma 

justiça global. 

Habermas apoia uma reorganização das Nações Unidas89 no sentido de se tornem “uma 

comunidade politicamente constituída de Estados e cidadãos e simultaneamente ser limitadas 

às funções centrais de garantia da paz e de imposição global dos direitos humanos” (Idem, 

2012b, p. 93. Grifo do autor.). Concomitantemente a isso, ele sugere que as Nações Unidas 

deveriam realizar uma reforma no Conselho de Segurança das Cortes de Justiça, vidando à 

realização dessas tarefas.  

Também se faz necessária, segundo ele (Idem, 2012b, p. 93), “a construção de um 

sistema de negociação normativamente integrado na comunidade mundial, voltado aos 

problemas urgentes de uma futura política interna mundial”. Habermas se refere, nesse quesito, 

aos problemas como os riscos globais da tecnologia de massa, e ecologia, as mudanças 

climáticas, a saúde, a regulamentação do capitalismo, entre outros.  

A tarefa central das Nações Unidas, como destacamos, é a de garantir a imposição global 

dos direitos humanos e proibir a violência para a manutenção da ordem. Nesse interim, seus 

objetivos podem ser assim descritos como sendo:  

 

- a garantia defensiva da paz internacional no sentido de uma imposição global, igual 

e efetiva, de proibição da violência; 

- a garantia construtiva da ordem interna dos Estados desintegrados; e  

- o controle global da imposição estatal dos direitos humanos, bem como a proteção 

das populações contra governos criminosos, por meio de 

- intervenções humanitárias que incluam a obrigação para a construção duradoura de 

infraestruturas funcionais (HABERMAS, 2012b, p. 97). 

 

A constituição democrática da sociedade mundial, para Habermas, implica 

necessariamente na constituição de uma comunidade de cidadãos do mundo. E esta deve ser 

desenvolvida inicialmente a partir do exemplo da União Europeia na medida em que a 

cooperação constituinte entre os cidadãos e os Estados “aponta para o caminho pelo qual a 

comunidade internacional existente entre Estados poderia ser complementada com uma 

comunidade cosmopolita” (HABERMAS, 2012b, p. 95. Grifo do autor.). Essa comunidade, nos 

moldes Habermasianos, seria composta por cidadãos e povos dos Estados. Assim sendo, ela 

 
89 As Nações Unidas hodiernamente formam uma organização supranacional constituída por 193 Estados. E, “entre 

o supranacional e o nacional se desenvolveu o âmbito transnacional” (HABERMAS, 2012b, p. 92. Grifos do 

autor.). O âmbito transnacional comporta algumas organizações internacionais, tais como as determinadas 

suborganizações da ONU como a Unesco, a OMS, a OIT, a ACNUR etc. E também organizações econômicas 

mundiais como o Banco Mundial, a FMI e a OMC.  
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seria constituída como uma comunidade supraestatal, e não como uma república mundial. Nessa 

configuração, os Estados não teriam direito a uma disposição livre do poder, mas possuiriam 

os meios de utilização legítima do mesmo. Assim, os cidadãos do mundo e os Estados nacionais 

são concebidos como os sujeitos constituintes da “comunidade global” do Planeta Terra. 

Nesse interim, a proposta cosmopolita de Habermas, visa a uma reformulação do projeto 

Kantiano em termos jurídicos e mantém, com este, a relação da dignidade humana com os 

direitos humanos e o ideal de justiça global. Sua proposta parte da necessidade de uma 

transnacionalização da democracia, em um contexto em que não é mais possível conjecturar 

sobre um modelo político de soberania restrito ao interior dos Estados nacionais. Segundo ele, 

a justiça global deve imperar, e esta pode ser garantida somente pela implementação dos direitos 

humanos que são moralizados pela dignidade humana, os quais constituem a base normativa 

desse modo de viver em conjunto na esfera terrestre.  
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4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Habermas retoma o projeto emancipatório da Modernidade ao propor que a 

emancipação humana é concretizada por um ideal de razão comunicativa, o qual se contrapõe 

à razão instrumental, responsável pela derrocada do Projeto Iluminista. O novo projeto 

elaborado pelo autor é pensado a partir da autonomia e da liberdade nas esferas: a) individual, 

e, b) social. Ele compreende que as inumanidades cometidas pelos Regimes Totalitários no 

século XX, revelaram a fragilidade do direito internacional clássico e que desde esses eventos 

históricos encontramo-nos em uma transição gradativa para o que Kant anteviu como um direito 

cosmopolita.  

O plano interestatal vigente na época de Kant, visava a salvaguardar a paz e a segurança 

coletiva, e direcionava-se unicamente à soberania dos Estados. Especialmente a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que foram reconhecidas, em termos 

jurídicos, a dignidade e a liberdade dos indivíduos, tornando-se pública a necessidade basilar 

de se pensar em uma sociedade de indivíduos também soberanos. Isso proporcionou a retomada 

da reflexão acerca da emancipação humana. Modificaram-se, assim, o modo como se 

estruturavam as relações internacionais e a relação entre governantes e governados. 

A busca pela emancipação humana e social assinalam o ponto de realização do projeto 

emancipatório retomado por Habermas, o qual, em seu aspecto político, tem o objetivo propor 

a necessidade da consolidação de uma ordem jurídica cosmopolita, fundamentada por meio dos 

direitos humanos, e tendo como base normativa a dignidade da pessoa humana. Buscando 

avançar teoricamente em tal projeto emancipatório que visa a alcançar o cosmopolitismo, 

Habermas delimita a relação entre os direitos humanos e a soberania popular e entre autonomia 

pública e privada, concluindo que tais princípios distintos se conectam e se pressupõe 

reciprocamente. 

A discussão acerca da fundamentação dos direitos humanos é perpassada por algumas 

problemáticas devido ao caráter abstrato inerentes a tais direitos. Nesse interim, atentando para 

o mau uso imperialista dos direitos humanos e para a tensão entre eles e a soberania popular, 

Carl Schmitt (1888-1985) revela-se como um dos mais profícuos interlocutores de Habermas 

na esteira da fundamentação dos direitos humanos. 

Schmitt problematiza a utilidade do conceito de humanidade e assinala como a guerra, 

muitas vezes, pode ser executada em nome da paz. O argumento dele direciona-se à 

descaracterização dos conceitos amigo-inimigo, que constituem o conceito do político. Em 

termos gerais, a fim de sustentar seu argumento referente ao mau uso imperialista dos direitos 
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humanos, Schmitt identifica que é comum que as nações poderosas, em nome dos próprios 

interesses, distorçam tais direitos, utilizando-os oportunamente, e que as superpotências violem 

a Carta das Nações Unidas (1945), se autodeterminando o direito de intervir, violando os 

direitos humanos em nome de valores universais. 

Habermas concorda com Schmitt quanto aos perigos de uma ordem mundial 

fundamentada pelo discurso dos direitos humanos ocasionar o mau uso imperialista e 

ideológico dos mesmos, e servir como instrumento legitimador da opressão dos Estados mais 

influentes em relação ao mais debilitados. Entretanto, Habermas discorda do ceticismo 

schmittiano que rejeita integralmente todo e qualquer programa de direitos humanos. E 

compreende que o autor tem uma perspectiva belicista das relações internacionais e da política, 

uma vez que identifica a natureza humana como combativa, conflitiva por natureza, incorrendo 

em um pessimismo antropológico.  

Além disso, o argumento habermasiano se contrapõe à posição de Schmitt quanto à 

política dos direitos humanos poderem conduzir a guerras inumanas, argumentando que essa 

concepção parte das falsas ideias de que a política desses direitos incorre em uma imposição de 

normas que fazem parte de um universalismo moral. Habermas contrapõe-se também à 

perspectiva de que, uma vez que os juízos morais se referem a um código do bom e do mau, a 

perspectiva moral negativa adotada em relação ao adversário na guerra corrompe a limitação 

jurídica institucionalizada da luta militar. A partir dessas considerações, Habermas argumenta 

que Schmitt tem uma interpretação fundamentalista em relação aos direitos humanos. 

Em oposição à interpretação schmittiana, Habermas assinala a ambiguidade inerente ao 

duplo caráter dos direitos humanos. Ou seja: a validade positiva e supra positiva deles. E 

demonstra que essa ambiguidade pode ser erradicada se concebermos que os direitos humanos 

não têm uma procedência moral, mas uma conceitualidade jurídica. Isto é: eles possuem 

originalmente uma natureza jurídica, com uma pretensão de validade universal. E, portanto, 

eles possuem uma qualidade jurídica, mesmo sendo fundamentados sob o prisma moral. Em 

concordância com Kant, Habermas compreende que é por meio das qualidades formais da 

legalidade que é possível estabelecer a diferença entre o direito e a moral. Ele argumenta que 

não é possível combater o fundamentalismo dos direitos humanos por meio da renúncia da 

política que os têm como centrais.  

Outro ponto de oposição entre os autores refere-se ao tema da soberania popular: 

Schmitt, tem uma concepção substancialista acerca da soberania popular. Habermas, por seu 

turno, endossa uma perspectiva procedimentalista. Concluindo que Schmitt articula uma 

compreensão inadequada, na medida em que se expressa como etnonacionalista. Para 
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Habermas, a perspectiva de interpretação mais adequada é a de um republicanismo nos moldes 

da teoria da comunicação para analisar determinados conceitos como: soberania popular, nação, 

Estado de Direito e Democracia. 

As investigações de Schmitt referente ao Político e ao Estado que apontam para a 

tendencia humana para o conflito, mobilizam questões centrais para refletirmos acerca do 

debate crítico contemporâneo referente ao modelo moderno de democracia parlamentar liberal. 

Todavia, as soluções autoritárias propostas pelo autor não são suficientes para a resolução dos 

inúmeros problemas que a contemporaneidade impõe para o modelo de vida social que se 

procura estabelecer em nossa época. Como anteriormente exposto, uma ordem democrática que 

permita o respeito à dignidade da pessoa humana e seja capaz de garantir os direitos 

fundamentais.  

Com esse propósito, Habermas desenvolve o modelo de democracia deliberativa. Ela 

busca recuperar o espaço político. Isto é, o espaço onde os cidadãos, na condição de livres e 

iguais, podem discutir e deliberar acerca de temáticas que perpassam o interesse público. Esse 

modelo confere um lugar de destaque à soberania popular: as deliberações legítimas se 

fundamentam na vontade racional dos cidadãos. Governantes e governados têm de se oferecer 

justificativas mútuas. Antes da autodeterminação dos civis, encontram-se somente o princípio 

do discurso e o médium do direito, os quais atuam conjuntamente com o poder político.  

Nesse contexto, Habermas compreende que o conceito de autonomia deve ser entendido 

de forma mais geral e neutra. Para tanto, ele desenvolve o princípio do discurso, que caracteriza-

se por ser indiferente à moral e ao direito. Por meio de institucionalização jurídica, o princípio 

do discurso converte-se em Princípio de Democracia, que confere a força legitimadora ao 

processo de normatização. Um sistema de direitos assim posto, para Habermas, manifesta o 

nexo interno entre os direitos humanos e a soberania do povo e também a cooriginariedade entre 

a autonomia pública e privada. 

Atento ao interculturalismo, ao pluralismo e à complexidade das sociedades 

contemporâneas, Habermas teoriza acerca da a necessidade de um reordenamento em termos 

jurídicos. A dignidade da pessoa humana, por meio do seu caráter insubstituível e universal, 

representa hoje o recurso normativo mais eficaz para neutralizar os conflitos decorrentes das 

discussões acerca dos direitos humanos, constituindo hodiernamente a argumentação mais 

amplamente aceita.  

Nesse sentido, o autor sublinha que somente a transnacionalização da democracia 

permite sua legitimação para além das fronteiras do Estado-nação. Apenas uma sociedade civil 

transnacional pode prover o direito cosmopolita. Assim, a globalização deve ser entendida em 
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seu sentido amplo como de um processo de aprofundamento em nível internacional da 

integração: a) econômica; b) social; c) cultural; e d) política. Destarte, para que se possa 

estabelecer um reordenamento jurídico nos termos do direito cosmopolita, é basilar que este 

esteja fundamentado nos direitos humanos.  

Nesse contexto, é pertinente a reflexão em relação à legitimidade dos direitos humanos 

que podem denotar um etnocentrismo Europeu e não representar de fato os interesses da 

comunidade global. Tendo como base o agir comunicativo e o discurso, Habermas, assinala que 

o tipo de legitimação ocidental em relação aos direitos humanos pode servir de base para outras 

culturas, que devem observar suas tradições também pelo prisma de um olhar estrangeiro. A 

pretensão de validade universal, associada aos direitos humanos, justifica-se legitimamente 

quando concebemos seu conceito intrinsecamente vinculado ao de dignidade humana. A 

condição para que os direitos humanos atinjam a validade universal é a de que haja o 

reconhecimento tanto intercultural quanto intersubjetivo de que todos os indivíduos são dignos 

de igual respeito. A pretensão de validade universal dos direitos humanos, para Habermas, pode 

ser resgatada somente em uma comunidade cosmopolita inclusiva, realizável por meio de uma 

sociedade mundial democraticamente constituída. 

Ele compreende, ainda, que as mudanças históricas que ocorreram no contexto político 

atual caracterizado pela política transnacional, evidenciaram a substância normativa da 

dignidade da pessoa humana, a qual estava implícita, e contida nos direitos humanos. Os 

direitos fundamentais, portanto, extraem seu conteúdo de uma fonte moral: a dignidade 

humana. É a partir do desempenho das funções inventiva, heurística e sismográfica que a 

dignidade humana importa para o direito um conteúdo moral, universal e igualitário, e que a 

dignidade transferiu uma carga moral universal de fundamentação para os direitos humanos. 

Tais funções também conferem o sentido de realidade à utopia realista teorizada por Habermas, 

essencial para fundamentar um futuro direito cosmopolita. Nesse sentido, Habermas concebe 

que, quando na realidade experienciada pelo indivíduo, ocorre uma violação da dignidade 

humana, reafirma-se a necessidade da aplicação de uma série de direitos humanos vinculados 

conceitualmente à dignidade. Nesse sentido, ele propõe uma utopia realista dos direitos 

humanos, que se confirma e atualiza na experiência vivida. 

Os direitos humanos são derivados, portanto, de uma síntese entre a moral interiorizada 

e o direito coercitivo positivo. Isto é, eles possuem um conteúdo moral exclusivo e a forma de 

direitos positivos coercitivos. E, sendo cooriginários da democracia, eles possibilitam o 

processo democrático que, por seu turno, permite que eles sejam positivados e assumam a forma 

de direitos fundamentais no interior de um espaço constitucional. E esses direitos são 
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conquistados por meio de lutas por reconhecimento, e quando eles estão garantidos, eles 

proporcionam para o indivíduo o status de cidadão, pois são efetivados na medida em que os 

seres humanos se reconhecem como sujeitos de direitos iguais, e reivindicam que sua dignidade 

humana seja respeitada. 

Com base na Ética do discurso e na Teoria do agir comunicativo, Habermas defende 

uma concepção discursiva dos direitos humanos e da democracia. Ele assevera a necessidade 

de uma ideia: a de uma racionalidade comunicativa que pressupõe ações comunicativas por 

parte dos concernidos que, embasados em pressuposições universais, isto é, no princípio “U”, 

por meio do debate racional, buscam o consenso. 

Ele se contrapõe a Rorty, o qual abandona a ideia de um empenho racional de 

fundamentação pós-metafísica no sentido de haver pretensões de validade universais em ações 

comunicativas, rejeitando o poder crítico da razão no contexto de tradições culturais existentes. 

Priorizando somente a facticidade, em detrimento da validade, e desconsiderando a tensão 

complementar existente entre elas, Habermas acertadamente volta sua atenção para a 

necessidade de uma fundamentação ético-filosófica dos direitos humanos. Porque a inexistência 

de uma base teórica contundente de sustentação da universalidade desses direitos prejudicam 

diretamente sua implementação, perpetuando situações de violação da dignidade da pessoa 

humana. 

É preciso, portanto, priorizar mormente a conquista efetiva dos direitos humanos, sendo 

basilar centrar o discurso em sua justificação e fundamentação, para em um momento posterior 

situar a discussão exclusivamente em sua proteção. A Ética do discurso de Habermas, que 

defende o universalismo, proporciona uma base teórica contundente e bem articulada para a 

fundamentação dos direitos humanos, uma vez que fundamenta a elaboração de um direito 

cosmopolita. 

Habermas propõe uma estrutura dual para o funcionamento do direito: comportando um 

discurso de fundamentação e um discurso de aplicação, que se interpenetram. O discurso de 

fundamentação, proposto pelo autor, aproxima-se da teorização de Kant no que tange ao 

universalismo moral; o discurso de aplicação se contrapõe no que se refere à figura do sujeito 

que, em Kant, caracteriza-se pelo solipsismo e pela racionalidade monológica, bem pelo modelo 

procedimental. Na Ética comunicativa de Habermas, o sujeito epistemológico é interpretado 

como racional e intersubjetivo, que conhece por meio da linguagem e da ação. Assim, o autor 

propõe um modelo discursivo, que estabelece uma reinterpretação procedimental do Imperativo 

Categórico Kantiano. 
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Para Habermas, a dignidade representa o elemento moral que sustenta os direitos 

humanos em sua fundamentação. Por seu turno, os direitos humanos sustentam a dignidade, 

uma vez que são aplicados na realidade concreta, reafirmando-a como critério geral devido a 

sua pretensão de universalidade. A dignidade humana, portanto, atua como mediadora entre a 

moral e o direito, pois indica a passagem dos deveres morais para as reivindicações jurídicas, 

sendo, portanto, o Direito entendido como o lugar de realização da justiça e o médium da 

democracia.   

Habermas articula seu projeto de retomada do Iluminismo que configura-se no 

cosmopolitismo jurídico. Diferentemente da proposta kantiana, em que o direito cosmopolita 

se circunscrevia ao direito de hospitalidade e que a paz é entendida em sentido negativo, como 

ausência de conflitos bélicos ou militares, Habermas enseja uma sociedade mundial 

constitucionalizada sem a necessidade de uma república mundial. Isto é, um regime de 

governança mundial sem um Estado global. Hodiernamente, as redes sociais e os espaços 

virtuais de comunicação monopolizam o espaço de fala. Os indivíduos, em alguma instancia, 

participam do mesmo espaço comum. Nesse sentido, parece haver uma ampliação da esfera 

pública, que não mais limita-se às fronteiras nacionais. Com isso, é possível pensar em um tipo 

de cidadão global. Nesse contexto, a cidadania transnacional já pode ser vislumbrada na 

realidade, e somente o estabelecimento de um ordenamento jurídico cosmopolita, nos moldes 

habermasianos, possibilitaria seu livre exercício. 

Habermas reflete também acerca do direito internacional, tendo por base o projeto 

kantiano e o processo de consolidação da União Europeia. O filósofo resgata de Kant a ideia de 

uma justiça global, pensada conjuntamente com sua proposta de uma democracia deliberativa 

transnacional, garantidora institucional por meio da jurisdição dos direitos humanos, 

conceitualmente vinculados à dignidade humana, constituindo a base normativa da democracia 

transnacional. Habermas reformula a teoria cosmopolita de Kant, uma vez que esta apresenta 

falhas quanto à juridificação e à institucionalização, mobilizando avanços teóricos em relação 

ao Iluminista.  

O autor reelabora o cosmopolitismo, articulando-o com o propósito da 

institucionalização de uma democracia supranacional, tendo os direitos humanos, moralmente 

intensificados pela dignidade humana, como fundamento normativo. Nesse escopo, a política 

mundial somente pode ser almejada se a organização mundial se restringir às funções de 

garantir a paz e de buscar a realização global dos direitos humanos. Com isso, Habermas busca 

a realização de uma justiça global, entendendo as relações internacionais por meio de uma 

perspectiva democrática e normativa.  
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Ele pensa o próprio projeto jurídico cosmopolita na esteira da transnacionalização da 

democracia e da soberania popular compartilhada. A autonomia política normativiza as 

democracias, por isso é basilar que haja a participação democrática ativa por parte dos cidadãos 

nas questões de ordem política. No modelo habermasiano, a soberania dos Estados é 

compartilhada com os cidadãos, e as populações de cada Estado devem se autodeterminar 

democraticamente, uma vez que são concebidas como uma nação de cidadãos. Assim, 

Habermas articula um modelo deliberativo de autodeterminação democrática, no qual os 

cidadãos se autocompreendem paralelamente como destinatários e coautores da constituição.  

A partir do desenvolvimento desses pontos, analisamos como na perspectiva de 

Habermas, a crescente globalização política e econômica inviabiliza um modelo político de 

soberania restrito ao interior dos Estados nacionais. Essas mudanças no contexto político e 

econômico oportunizaram a transnacionalização da democracia, que reivindica, por seu turno, 

um reordenamento em termos jurídicos. Tal reordenamento se institucionaliza na necessidade 

do estabelecimento de um Estado jurídico nos termos do direito cosmopolita, fundamentado 

por meio dos direitos humanos que, moralmente intensificados pela dignidade humana, 

constituem o fundamento normativo do direto cosmopolita. Sendo assim, a constituição 

democrática da sociedade mundial, deve ser desenvolvida com base no exemplo da União 

Europeia, e implica diretamente na constituição de uma comunidade de cidadãos do mundo, 

que juntamente com os Estados nacionais são sujeitos constituintes da comunidade global. E a 

comunidade internacional, composta por cidadãos e povos dos Estados, constitui-se como uma 

comunidade supraestatal. 
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