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 Desde muito tempo o Brasil tem sido visado pela política dos direitos 

humanos. Os organismos internacionais, intergovernamentais e não-

governamentais, não se cansam de denunciar a posição precária do país na defesa 

dos direitos fundamentais desde o processo de abertura e de democratização, 

principalmente no que se refere à violência policial e às condições prisionais 

brasileiras. Porém, a essa situação, que tem conhecido melhoras nos últimos 

anos, veio se somar recentemente uma circunstância que parecia ser possível 

somente nos países europeus mais avançados e nos Estados Unidos, e 

frequentemente atingindo emigrantes brasileiros. Imigrantes clandestinos, 

principalmente bolivianos, se veem, por conta de sua condição ilegal, 

inteiramente desprotegidos e submetidos a coerções as mais humilhantes, como o 

trabalho escravo. 

 Apesar desse agravamento, não parece ter se alterado profundamente uma 

certa tendência do pensamento político brasileiro, tanto à esquerda como à 

direita, de desconfiança em relação à política dos direitos humanos.  Pois tão 

logo se põe a questão de como efetivamente proteger os direitos humanos de 

cidadãos e não-cidadãos, dado que a violação deles muitas vezes parte do Estado 

ou é admitida por diversas razões por omissão do Estado, a simpatia moral pelos 

“párias” e “abandonados” se evapora na defesa do princípio da soberania 

nacional.  

No melhor dos casos, defende-se que é somente por meio da democracia 

que se podem ter os recursos e a base legítima para uma implementação bem-

sucedida de direitos humanos, mesmo que eles já estejam contemplados na 

legislação conforme a constituição a título de direitos fundamentais ou conforme 

os diversos tratados internacionais de apoio aos direitos humanos, dos quais o 

Brasil é geralmente signatário. Não propriamente um aperfeiçoamento da 



legislação, mas antes uma efetivação da legislação por meio da democratização 

seria a resposta mais adequada às demandas da política de direitos humanos, 

conservando assim o princípio de autodeterminação. 

 Passa mais despercebido, contudo, o fato de que o desrespeito sistemático 

aos direitos humanos corre em paralelo com o respeito voluntário ou não-

voluntário por acordos internacionais no âmbito econômico que reduziram desde 

os fins dos anos oitenta as margens de ação para uma política independente de 

desenvolvimento. Apesar do relativo sucesso recente dos chamados BRICS em 

comparação com os países do núcleo da crise de 2008, não se pode ignorar que a 

globalização diminuiu e afetou de fato a autonomia política de quase todo o 

mundo, talvez com as fortes exceções representadas pelos Estados Unidos e pela 

China. Desse modo o louvado princípio de autodeterminação no que se refere à 

política dos direitos humanos tem de conviver com uma visão realista segundo a 

qual o capitalismo reduziu as possibilidades de a democracia e o Estado nacional 

resolverem problemas que, por sua vez, criam amiúde as condições denunciadas 

pela política dos direitos humanos. 

 A rigor, não se trata de um paradoxo, visto que as duas coisas podem estar 

em níveis distintos: um propriamente normativo e outro mais descritivo. Mas a 

quem pretende juntar esses dois níveis o pensamento político “cosmopolita” de 

Jürgen Habermas deve soar no mínimo convidativo de um ponto de vista 

filosófico – ainda que o arranjo institucional mais importante previsto por ele – a 

democracia transnacional europeia – pareça algo muito distante. Pois é digno de 

nota que Habermas introduza seu pensamento sobre o direito cosmopolita quase 

que invariavelmente desde o ponto de vista da salvaguarda e da efetividade da 

soberania popular; vale dizer, desde uma perspectiva que busca responder à 

condição pós-nacional que minou as democracias em todo mundo. Trata-se, 

como nota de passagem Pauline Kleingeld, de um cosmopolitismo “mais 

claramente político”
1
.  
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Por outro lado, é digno de nota também o fato de que Habermas não 

estende a ideia de transnacionalização da democracia para além das fronteiras 

europeias, ao mesmo tempo em que defende a proteção dos direitos humanos por 

uma organização mundial, gera problemas de compreensão sobre o status 

normativo que ele confere a este tipo de direitos. Parece assim que Habermas 

oscila entre uma fundamentação político-jurídica dos direitos humanos que é 

sugerida por sua estratégia de começar tudo pela democratização da União 

Europeia e uma fundamentação moral dos direitos humanos que se apresenta 

sempre que faltam condições similares àquelas dadas pela União Europeia. Tal 

fundamentação moral parece não só retroagir sobre o primeiro passo, como 

também liberar o projeto de uma política cosmopolita paternalista, comandada 

pelas sociedades ocidentais democráticas, vale dizer, por alguns países europeus, 

como acusa o sociólogo brasileiro Sérgio Costa, no rastro da defesa de Habermas 

para a intervenção militar em Kosovo
2
. 

Tentarei defender aqui que Habermas não cede a uma fundamentação 

estritamente moral dos direitos humanos, mesmo se o ponto de vista moral 

continue a desempenhar um papel importante; dessa recusa não se deve inferir, 

por outro lado, como criticam alguns cosmopolitas, que Habermas continua preso 

a uma concepção de democracia presa à tradição do Estado nacional
3
. 

Certamente há uma ambivalência no que diz respeito à solidarização civil exigida 

pela democratização transnacional, mas essa ambivalência não pode obscurecer o 

fato de que a teoria do discurso rompe com o quadro normativo dado pelo Estado 

nação. A teoria do discurso em que se sustenta a abordagem habermasiana do 

cosmopolitismo contraria a ideia de que é preciso sempre uma identidade 

coletiva prévia para o estabelecimento de redes de solidariedade. Diante dessa 

constatação, vou levantar a hipótese de que a ambivalência do cosmopolitismo 

habermasiano se deve antes a uma espécie de etapismo, cujo estágio inicial só 

pode ser a União Europeia. É nesse sentido que se pode dizer que Habermas se 
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prende ao modelo do Estado nacional, isto é, ao modelo político de 

desenvolvimento do Estado nacional, a partir do qual ele pensa o processo de 

unificação europeu. A perspectiva “realista” que Habermas quer conferir ao 

cosmopolitismo faz com que ele acabe idealizando a Europa e perca de vista 

outras possibilidades favoráveis ao cosmopolitismo que hoje aparecem fora do 

projeto europeu.  

 

Em muitos sentidos, o projeto cosmopolita inaugurado por Kant 

representa um desafio ao pensamento político de Jürgen Habermas. O projeto 

kantiano é interpretado por Habermas a partir da ideia de constitucionalização do 

direito internacional com vista a garantir os direitos dos indivíduos, 

independentemente de sua pertença aos Estados nacionais, e mesmo podendo 

reclamar seus direitos contra esses Estados. A isso ele acrescenta a ideia de uma 

política interna mundial sem governo mundial a qual deveria ser capaz de lidar 

com as diversos desequilíbrios socioeconômicos de uma sociedade mundial 

desigual, mas sobretudo com a imposição dos direitos humanos e com a garantia 

da paz. 

Em um sentido normativo, Habermas tem de algum modo reconciliar o 

direito cosmopolita, tomado como um direito a que cabe a toda pessoa individual 

e dotado então de mecanismos tipicamente jurídicos, com uma fundamentação, 

no interior do quadro dado pelo Estado nacional moderno, dos direitos 

fundamentais por meio da teoria do discurso. Vale lembrar rapidamente a 

peculiar estratégia dessa fundamentação.  

Seu conteúdo fundamental reside na ideia de que há uma co-

originariedade lógica entre os direitos fundamentais que garantem a autonomia 

privada e os direitos políticos que constituem o sentido da soberania popular. 

Uma coisa não vai sem a outra, ao contrário do que pretenderam ao seu modo as 

tradições do liberalismo e do republicanismo, incluindo Kant e Rousseau, 

aqueles que mais se aproximaram dessa ideia de cooriginariedade. No 

liberalismo de modo geral e em Kant de modo particular – o que nos interessa 

mais nesse momento –, é criticada sobretudo a fundamentação moral dos direitos 



subjetivos de liberdades iguais de ação, uma vez que, assim operando, o 

legislador político se limita a positivar um conjunto de normas dadas de antemão 

ao processo de deliberação. Essa subordinação do direito à moral é vista por 

Habermas como pré-moderna em sua estrutura e, além disso, conduz a um 

paternalismo do Estado direito em relação aos cidadãos. Dessa maneira, 

Habermas vai dizer que “nada vem antes da prática de autodeterminação dos 

cidadãos”
4
, a não ser o princípio do discurso e a forma do direito enquanto tal, 

portanto, um procedimento de legitimação e um princípio formal de estruturação 

de normas, mas não um conjunto de normas, seja de que natureza for. Por outro 

lado, os direitos subjetivos que garantem a autonomia privada não podem ser 

postos de modo que estejam à disposição do legislador, pois, assim sendo, 

também a autonomia política é afetada: aqueles que podem participar do 

processo de formação política da opinião e da vontade devem ter independência 

necessária também para sair do espaço público político. Mais que isso: não há 

propriamente direito sem aquele conjunto de direitos subjetivos. E nisso consiste 

a peculiaridade de Habermas em comparação com a tradição liberal ou talvez 

com toda filosofia do direito: a própria forma jurídica implica por si mesma os 

direitos de liberdade, independentemente de uma fundamentação moral. Pois do 

contrário o direito não poderia ter como propriedade fundamental seu caráter 

coercitivo: não se pode coagir aquele que não tem liberdade de ação e liberdade 

de arbítrio. Ao mesmo tempo, uma forma de normas que possibilita um espaço 

negativo de liberdade e é remetida por natureza à coerção externa não pode ser 

moralmente fundada.  

Por outro lado, os direitos subjetivos precisam ser configurados e 

positivados politicamente. Se eles são imanentes à forma jurídica como tal, sua 

configuração concreta deve ser realizada por meio da autonomia política dos 

cidadãos. No espaço público formado pelos direitos políticos se desenrolam 

então discursos morais para a fundamentação do conteúdo dos direitos 

fundamentais, ao lado de discursos ético-políticos relacionados aos valores 

concretos de uma determinada coletividade política. Desse modo, uma 
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fundamentação moral dos direitos fundamentais surge no interior do processo de 

deliberação, pois, devido à sua pretensão de validade universal, esses direitos 

fundamentais se apresentam como direitos humanos.  

Dessa maneira, diante do debate sobre se os direitos humanos são na 

origem morais ou antes de tudo jurídicos, Habermas não tem dúvida em optar 

pela segunda alternativa: “O conceito de direito humano não é de procedência 

moral, mas uma expressão (Ausprägung) do conceito moderno de direitos 

subjetivos, portanto de uma conceituação jurídica. Direitos humanos são por 

origem (von Haus aus) de natureza jurídica. O que lhes confere a aparência de 

direitos morais não é seu conteúdo, menos ainda sua estrutura, mas um sentido de 

validade que aponta para além das ordem jurídicas do Estado nacional”
5
 

Ou seja, os direitos humanos são antes de tudo direitos subjetivos 

fundamentais, sem o quais não é possível uma ordem jurídica no sentido 

moderno, isto é, caracterizada ao mesmo tempo por liberdades de ação a serem 

preenchidas segundo o livre arbítrio de cada uma e ligadas a um poder de 

coerção. No entanto, os textos constitucionais se referem a eles como “inatos”; o 

que significa que eles são paradoxalmente positivados como inatos. Essa 

característica, típica das declarações históricas dos direitos humanos, se deve 

antes ao fato de que eles não estão à disposição do legislador, pois, do contrário, 

não se constitui um medium jurídico por meio do qual se pode legislar. Os 

direitos fundamentais formam, como diz Klaus Günther, uma gramática da 

legislação, gramática essa que, no entanto, o legislador deve normatizar. Nesse 

nível propriamente político, é preciso fundamentar esses direitos subjetivos. É 

nesse aspecto que eles parecem coincidir com normas morais. Pois o sentido de 

sua validade não se limita aos membros de uma coletividade político-jurídica, 

ainda que só aos membros se possa garanti-los no nível estatal. Ou seja, a 

validade jurídica é universal, ainda que a execução se limite ao espaço 

constituído pela coletividade política. Não seria possível pensar que um direito 

fundamental possa ser fundamentado e atribuído unicamente em nome da 
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pertença a uma coletividade. Por exemplo, que o direito à vida possa ser 

reivindicado e protegido apenas para este ou aquele povo, mesmo que apenas o 

membro deste ou daquele povo possa recorrer judicialmente a esse direito. 

Dessa maneira, a validade universal dos direitos fundamentais coincide 

com a validade universal das normas morais. É por isso que no interior da 

regulamentação das matérias dos direitos de liberdade assim como dos direitos 

sociais os argumentos estritamente morais podem bastar para a fundamentação, 

enquanto em outras categorias jurídicas intervêm também argumentos ético-

políticos e pragmáticos. Ou seja, no caso dos direitos de liberdade e de bem-estar 

o legislador pode recorrer a argumentos morais no sentido de fundamentar por 

que as regras expressas naqueles direitos são boas para todas as pessoas.  

Dessa fundamentação moral não se segue, porém, uma identidade entre 

direitos fundamentais e normas morais, visto que aqueles preservam suas 

propriedades jurídicas: elas desvinculam qualquer direito subjetivo de deveres 

morais, concedendo ao sujeito de direito um espaço de ação moralmente 

indeterminado, negativo. E, cabe insistir, essas propriedades jurídicas não podem 

ser fundamentadas moralmente, ou melhor, não podem ser de nenhum modo 

fundamentadas normativamente, de modo que a forma jurídica permanece um 

mecanismo de integração social para o qual não existem alternativas na 

modernidade. 

No entanto, Habermas acrescenta mais uma razão para o fato de haver 

confusão entre os direitos fundamentais e as normas morais: “Uma confusão com 

direitos morais se insinua porque os direitos fundamentais, a despeito de sua 

pretensão de validade universal, só pôde assumir uma figura positiva inequívoca 

nas ordens jurídicas nacionais dos Estados democráticos. Além delas, eles 

possuem somente uma validade fraca no direito internacional e aguardam ainda a 

institucionalização no quadro da ordem cosmopolita em estado nascente”
6
. Essa 

explicação é curiosa. O que leva à confusão entre moral e direito é o fato de a 

institucionalização dos direitos fundamentais ser precária ou mesmo ausente para 

além do Estado nacional. Desse modo, sua pretensão universal só é atendida 
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nesse quadro, parecendo se tornar uma exigência meramente moral para além das 

fronteiras do Estado. Onde não há direito positivo, então eis a moral. 

Porém, de fato, é possível falar de direitos não-institucionalizados em uma 

acepção jurídica? Para Habermas, como já pode perceber, a institucionalização 

cosmopolita dos direitos fundamentais obedece apenas à validade universal 

inerente a essa categoria jurídica, a qual já encontrou uma institucionalização 

relativamente robusta apenas no nível nacional do direito. Porém, como essa 

mesma institucionalização demonstra por sua vez que tais direitos não são de 

origem moral, para além do nível nacional resta não uma exigência propriamente 

moral, mas o desdobramento institucional coerente da validade dos direitos 

fundamentais. Trata-se sempre do mesmo tipo de direito nos diversos âmbitos do 

que Kant denominou direito público. Desse modo, pode-se dizer que o direito 

cosmopolita culmina a lógica universalista que é inerente ao direito fundamental 

em sua qualidade estritamente jurídica.  

Por outro lado, visto que esse elemento universalista é condição de 

possibilidade da soberania popular, e esta se cristaliza no quadro do Estado 

nacional concretizando por sua vez os próprios direitos fundamentais, parece 

haver uma tensão entre o direito universalista e a democracia sempre 

particularista, ou ainda uma tensão entre a pretensão universal do direito e sua 

concretização particular. Essa tensão (ou ambivalência) não passou despercebida 

para alguns críticos, segundo os quais o cosmopolitismo habermasiano tende a 

ser mitigado – particularmente está em jogo aqui a recusa da ideia de uma 

democracia mundial – porque o filósofo continua preso ao campo conceitual 

dado pelo Estado-Nação. Assim, se Robert Fine e Will Smith reconhecem que 

Habermas “apresenta o cosmopolitismo como a culminação lógica dos princípios 

do direito”, eles logo acrescentam que ele é muito “cuidadoso sobre a conexão 

entre democracia e Estado-nação”, isto é, ele concebe a democracia de tal modo 

que ela “dificilmente pode ser encarada  no nível cosmopolita”
7
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De fato, não deixa de surpreender que Habermas escreva o seguinte no seu 

decisivo ensaio sobre a constelação pós-nacional e o futuro da democracia, 

passagem essa sempre criticada pelos cosmopolitas mais radicais:  

 

“Toda organização mundial se distingue das comunidades organizadas por 

meio do Estado devido à condição de inclusão integral – ela não pode excluir 

ninguém, visto que ela não permite nenhum limite social entre dentro e fora. 

Uma comunidade política, se ela se entende como democrática, precisa ao menos 

distinguir membros de não-membros. O conceito auto-referencial de 

autodeterminação coletiva marca um local lógico, que cidadãos 

democraticamente unidos ocupam como membros de uma comunidade política 

particular. Mesmo se uma tal comunidade se constitui segundo princípios 

universalistas de um Estado constitucional democrático, ela forma uma 

identidade coletiva de tal modo que ela interpreta e implementa esses princípios à 

luz de sua história e no contexto de sua forma de vida. Essa autocompreensão 

ético-política dos cidadãos de uma determinada coletividade democrática falta à 

comunidade inclusiva dos cosmopolitas”
8
. 

 

 Se, de um lado, Habermas enfatiza o caráter universalista dos direitos 

fundamentais que apontam para além das fronteiras do Estado nacional, de outro 

lado, ele sublinha o particularismo da interpretação democrática desses mesmos 

direitos, a qual é determinada pela pertença a uma comunidade em particular e 

por uma certa identidade coletiva. Ora, essa restrição da democracia cosmopolita 

acaba contrariando não só a co-originariedade entre direitos humanos e soberania 

popular, já que a institucionalização desejada dos direitos fundamentais enquanto 

direitos cosmopolitas independe de uma democratização em nível mundial. Ela 

contraria também boa parte dos argumentos que Habermas sustenta a favor da 

democratização da União Europeia. Pois nesse contexto Habermas recorre ao 

Estado-nação não para comprovar o único “local lógico” da autodeterminação 
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política, mas, ao contrário, para comprovar a possibilidade de ampliar cada vez 

mais esse “local”, independentemente de uma identidade coletiva já formada. 

Também a noção de patriotismo constitucional, que deve poder substituir o 

nacionalismo como fonte de solidariedade civil, se estrutura de tal modo sobre 

princípios abstratos, que não se vê porque ela deva se limitar às fronteiras 

nacionais ou europeias. Bem longe disso, o patriotismo constitucional vai de par 

com uma dessubstancialização, com uma procedimentalização da soberania 

popular cujo primeiro resultado é justamente tirar do povo as marcas de uma 

inclusão ou exclusão de princípio, restando apenas a determinação de ser 

membro ou não ser membro.  

  

  

É difícil entender por que Habermas sofre esse repentino ataque de 

schmittianismo ou, no melhor dos casos, de hegelianismo, como se uma 

democracia mundial só fosse conceitualmente possível pela presença de um povo 

de não-homens, como em uma invasão de extraterrestres representando o 

“outro”, o não-membro. Se de início acentuei a crítica habermasiana ao 

liberalismo em razão da recusa em subordinar o direito à moral, o que 

significaria em delimitar previamente a autonomia do legislador político, cabe 

enfatizar agora que uma crítica semelhante se dirige ao republicanismo de modo 

geral, e a Rousseau em particular: também um consenso prévio baseado no ethos 

de uma comunidade já dada é recusada por Habermas pelos mesmos motivos. 

Isso significa que Rousseau não teria sido devidamente radical em sua concepção 

de soberania ilimitada. A rigor, para Habermas, não é preciso que haja um povo 

para que se constitua a soberania do povo. Esta se reduz normativamente ao 

procedimento democrático segundo o qual “só podem pretender validade 

legítima as leis jurídicas que podem encontrar o assentimento de todos parceiros 

de direito em um processo discursivo de positivação do direito juridicamente 

constituído”
9
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Certamente, tal procedimento discursivo deve poder levar em conta 

discursos ético-políticos a respeito de que conjuntos de valores são exemplares 

para a coletividade política, mas isso de tal modo que as condições jurídicas do 

procedimento não sejam afetadas, isto é, sem prejuízo para a igualdade e a 

liberdade jurídica individualmente recortadas. Justamente porque se encontram 

submetidos aos processos discursivos, os valores da coletividade, sejam qual for 

sua origem, tendem a sofrer uma dessubstancialização, cuja resultado é 

justamente uma abertura para o outro (isto é, o outro de uma cultura diferente, 

que no entanto pode ser um co-cidadão). 

Não se trata aqui de minimizar a importância da solidariedade civil, 

principalmente em seu papel de sustentar os riscos de redistribuição política de 

riquezas. Porém, a partir do patamar normativo dado por Habermas com a ideia 

de co-originariedade entre direitos humanos e soberania popular, essa 

solidariedade civil apresenta-se muito mais como criada a partir da ampliação da 

democracia do que pressuposta como dada de antemão. Não se pode perder de 

vista aqui um discernimento da teoria do discurso e da democracia deliberativa 

que é muito pouco explorada, inclusive pelo próprio Habermas, mas que não 

passou despercebida por Richard Sennet: que a discussão e o desacordo podem 

mais aproximar os participantes no sentido de criar laços solidários do que a 

afirmação de valores comuns
10

.  

É importante notar também que Habermas aborda o Estado-nação desde a 

perspectiva dada por Benedict Anderson
11

, segundo o qual a nação é antes de 

tudo uma comunidade imaginada, construída de muitas maneiras, diversas vezes 

partindo do Estado para se chegar à nação (como é o caso do Brasil). O caráter 

artificial, construído do Estado-nação jogaria então a favor de uma ampliação da 

solidariedade civil para além das fronteiras nacionais, em favor de uma 

solidariedade europeia. Porém isso só seria possível por meio de antecipações 

políticas para o desenvolvimento do processo democrático – e é nesse processo 
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mesmo que parece se fundar a solidariedade civil que se cristaliza em torno da 

ideia de patriotismo constitucional, tanto no nível nacional como no europeu.  

Ora, a ideia de patriotismo constitucional como sucedâneo do 

nacionalismo tem sentido sobretudo em um ambiente multicultural, onde a ideia 

de nacionalidade perde a referência concreta, ainda que imaginária, de uma 

origem. Mas nesse caso, para Habermas, ele reflete menos uma reafirmação 

sempre igual de um caráter, do que a disposição para interpretar os princípios 

constitucionais a partir do ponto de vista dos outros: “Uma cultura política liberal 

forma apenas o denominador comum de um patriotismo constitucional, que 

intensifica ao mesmo tempo o sentido para a multiplicidade e a para a integridade 

das distintas formas de vida coexistentes de uma sociedade multicultural. (...) A 

tradição de cada um tem de ser apropriada a partir de um ponto de vista 

relativizado pelas perspectivas dos outros (...). Um ancoramento particularista 

deste tipo não tiraria da soberania popular e dos direitos humanos não tiraria 

quase nada de seu sentido universalista”
12

.  

Uma tal compreensão do patriotismo constitucional, que mantém o sentido 

universalista dos direitos humanos na multiplicidade das interpretações culturais 

abertas umas para as outras, parece tornar ainda mais tênue a identidade coletiva 

que, para Habermas, seria necessária para projetar a democracia cosmopolita mas 

que seria alcançável somente no cenário europeu. Pois essa identidade 

significaria, à luz do patriotismo constitucional, o respeito pela alteridade e uma 

defesa de princípios jurídicos e políticos que asseguram justamente esse respeito, 

ou seja, tudo que leva à inclusão do outro, muito mais do que uma demarcação 

em relação ao outro. 

De modo geral, pode-se dizer que a desconfiança habermasiana em 

relação às possibilidades de uma democracia cosmopolita, no que diz respeito às 

condições de uma coletividade política, acaba desaguando em conceitos que 

tornam essa coletividade a tal ponto porosa, para não dizer abstrata, que não se 

entende, por fim, porque é preciso desconfiar sobre a possibilidade da 
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democracia cosmopolita. Se a democracia é capaz de criar ou ao menos recriar as 

fontes da solidariedade civil entre estranhos, então a questão está menos na 

identidade coletiva, da qual se presume que é sempre artificial e construída, do 

que nos primeiros passos em direção à democratização e, com isso, para a 

configuração jurídica mundial dos direitos humanos, processo esse que criaria 

por si mesmo redes de solidariedade para além dos limites nacionais. 

 

 

Tão problemático quanto esse apelo para uma identidade coletiva que no 

fundo tem muito pouca concretude particular, parece ser a premissa que está no 

fundo de todo o diagnóstico habermasiano sobre o cosmopolitismo e a condição 

pós-nacional, a saber, a premissa segundo a qual o cosmopolitismo só terá 

realmente uma chance se a União Europeia avançar em sua unidade política. 

Habermas chega a dizer que o que há de utópico no projeto cosmopolita é 

justamente a ausência de outras “Uniões” em diferentes regiões do globo
13

.  

Com isso ele sugere uma visão do projeto cosmopolita como dependendo 

de um progresso de transnacionalização regional cada vez maior, para o qual, no 

entanto, só a União Europeia é um exemplo concreto. Tudo se passa como se as 

unidades políticas tivessem de se incorporar em outras cada vez maiores para que 

se desse a condição própria para uma reforma da ONU voltada para a 

implementação de uma política interna mundial, ou seja, a superação, por parte 

de cada membro, da ideia de soberania segundo o modelo da soberania nacional. 

É esse processo de aprendizado gradual de ir além da própria soberania que 

Habermas imputa ao desenvolvimento, ainda a meio-caminho e repleto de 

perturbações, de constitucionalização da União Europeia, e para o qual faltam 

outros exemplos no mundo. 

Para Habermas, a Europa é o único exemplo disso por diversos motivos. 

Porém, os principais entre eles estão ligados ao diagnóstico de época centralizado 
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na expressão “constelação pós-nacional”. Este diagnóstico consiste basicamente 

em que ocorre com a globalização econômica uma espécie de déficit 

democrático, e portanto, junto com isso, um déficit de legitimação dos 

organismos que criam determinações políticas que afetam o contexto nacional 

das sociedades contemporâneas, sem que eles mesmos se enraízem no quadro do 

Estado nacional democrático. No vocabulário habermasiano, ocorre uma nova 

sobreposição de imperativos sistêmicos sobre o mundo da vida sem que nem ao 

menos os mecanismos sistêmicos tenham uma base de legitimidade no mundo da 

vida. A tradução política imediata desse diagnóstico significa que a soberania 

popular se vê em grande parte impedida de se realizar. Desse modo, a 

constelação pós-nacional significa antes de tudo uma ameaça à democracia. Ao 

mesmo tempo em que vai criando novos conflitos sociais e políticos com a 

dissolução de boa parte de estruturas institucionais do Estado nacional que 

devem possibilitar a soberania popular, a constelação pós-nacional resultante da 

pressão da globalização impede o tratamento dessas questões no âmbito nacional. 

Com a perda de competência dos Estados, abrem-se lacunas que passam a ser 

preenchidas por organismos baseados em contratos do direito público 

internacional. O exemplo mais chamativo dessa transferência de competência é a 

perda da soberania financeira que se deu na área da União Europeu com a 

introdução do euro como moeda comum e com o Banco Central europeu 

independente, desnacionalizando assim a política monetária. De um modo geral, 

Habermas vê nesses novos órgãos inter-estatais resposta funcionais não-

democráticas, ou sem a legitimação democrática necessária, aos riscos que a 

própria globalização causa em todos os âmbitos, cujo tratamento demanda 

cooperação internacional. Assim, a globalização resulta também em uma 

sociedade mundial sistemicamente produzida, uma sociedade caracterizada por 

enormes desigualdades sociais entre as diferentes regiões e dentro de cada região 

e, ao mesmo tempo, sob a ameaça constante de catástrofes ecológicas.  

Ao mesmo tempo, Habermas considera que um retorno à democracia do 

Estado nacional é impossível de um ponto de vista sistêmico, pois isso 

significaria fazer retroceder à força uma internacionalização dos meios de 



reprodução econômica, força essa inexistente no âmbito do próprio Estado 

nacional. Além disso, ela também seria indesejável já que pode significar um 

recrudescimento dos nacionalismos. Desse modo, a única maneira de a política 

voltar a estar à altura da economia é justamente pela via da transnacionalização 

da democracia, o que significa recolocar a soberania popular para além dos 

limites históricos e tradicionais do Estado nação.  

É importante enfatizar esse último aspecto, já que uma das críticas que 

parecem ganhar notoriedade contra o projeto cosmopolita de Habermas se refere 

à função ideológica que ele cumpriria para a consolidação de uma dominação 

hegemônica vinculada intrinsecamente à globalização econômica. O que se 

esconde na exigência de uma maior juridificação das relações internacionais, 

como é do desejo de Habermas, seria a tentativa de restringir a soberania 

nacional de cada país, seja na Europa, seja no resto do mundo, afirmando uma 

política de direitos humanos e de democracia exclusivamente ocidental, e 

consolidando assim uma hegemonia cultural do Ocidente sobre o Oriente, do 

Norte sobre o Sul. Um autor que se destaca aqui é certamente o sociólogo do 

direito Danilo Zolo
14

. Ao contrário de Habermas, Zolo propõe urna ordem 

política mínima no nível internacional, sem qualquer instância internacional 

autorizada a intervir na soberania nacional, a não ser em casos muito 

excepcionais. 

A meu ver, o ponto de apoio do projeto de Habermas não é a liquidação da 

soberania nacional, mas a constatação crítica de que hoje é a própria soberania, 

no seu sentido mais democrático, como autodeterminação de uma coletividade 

política, que está sendo limitada pela globalização econômica. A transferência de 

soberania não precisa significar o fim de soberania popular, ainda que se 

desloque da organização estatal para organização supraestatais. Esse 

deslocamento já existe hoje, mas sem encontrar nenhuma legitimação, a não ser 

justamente aquela dos Estados nacionais. 
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 Porém, a ênfase demasiada que Habermas confere à agonia das 

democracias europeias revela um aspecto importante do seu diagnóstico: é na 

Europa onde o processo de transferência de soberania se encontra mais acelerado, 

onde os efeitos políticos de restrições administrativas transnacionais são mais 

imediatos, e, ao mesmo tempo, onde os tratados já firmados já apontam para a 

possibilidade de uma democratização efetiva da União Europeia. Assim, em um 

de seus últimos livros, Habermas chega a dizer que a “União Europeia do 

Tratado de Lisboa não está tão distante da configuração de uma democracia 

transnacional”
15

, uma vez que confere primazia ao direito europeu sobre o direito 

nacional, mesmo que a União não detenha o monopólio da violência. Além disso, 

o Tratado parece atribuir o poder constituinte da União Europeia unicamente aos 

cidadãos, considerados como membros da União e ao mesmo tempo do Estado 

membro, e não aos cidadãos ao lado dos Estados membros.  

Seja como for, vale a pena insistir nessa peculiar maneira de pensar as 

condições de possibilidade do cosmopolitismo a partir da unificação europeia. É 

aqui que Habermas parece de fato preso ao exemplo dado pelo Estado Nacional, 

já que ele representaria uma incorporação cada vez maior de unidades políticas, 

vencendo as pertenças comunitárias mais locais. Mas há uma série de debilidades 

na transposição desse modelo de desenvolvimento político para o registro do 

cosmopolitismo. Uma das primeiras é óbvia: diversos Estados europeus, como a 

Espanha e a Bélgica revelam que suas unidades nacionais são bem mais frágeis 

do que se supõe. Por outro lado, a maior fragilidade talvez seja de ordem teórica: 

que para se chegar ao cosmopolitismo é preciso uma integração política gradual 

aos moldes da nacionalização, porque isso significaria aprender a superar as 

soberanias locais.  

E de novo parece ser possível recorrer ao modelo de democracia 

defendido por Habermas para pensar um outro quadro em que o cosmopolitismo 

perca seu caráter de algo etéreo. De todo modo, isso significaria abandonar um 

certo eurocentrismo, e dar atenção para o fato, hoje um pouco mais visível, de 

que os centros hegemônicos têm perdido um tanto de sua força, que mais atores 
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governamentais e não-governamentais têm emergido, que o multilateralismo 

defendido por esses novos atores pode ser muito mais profícuo para o 

desenvolvimento da política dos direitos humanos do que um novo gigante, 

supraestatal e estatal ao mesmo tempo. Quanto mais esse multilateralismo puder 

se impor no ambiente da globalização que afeta a todos ao mesmo tempo, mais e 

mais poderá ganhar força a ideia fundamental de que a democracia e direitos 

fundamentais têm menos a ver com uma identidade, com um “nós” soberano, do 

que com a liberdade e com a autonomia que é preciso imputar a todos os 

indivíduos em uma esfera pública de discussão e deliberação. 

 


