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RESUMO  
 
O intuito deste trabalho é explicitar o conceito de direitos fundmentais na teoria de 
Habermas, mais especificamente em seu livro Direito e Democracia. Será enfatizado a 
questão da preservação do meio ambiente como fio condutor para tal intuito. Nesta 
perspectiva, realizará um histórico da teoria de Habermas como a reflexão e a 
problemática a respeito do meio ambiente perpassa a sua trajetória filosófica, quanto a 
sua preocupação de relacionar direito e democracia. Será defendido que Habermas 
considera o direito a condições de vida social, técnica e ecologicamente equilibrados 
como um direito que possibilita a democracia para sociedades contemporâneas marcadas 
pelo pluralismo cultural e por interações sistemicas e comunicativas.  
  
Palavras-chave: Filosofia do Direito; Filosofia Política; Direito Constitucional; Direito 
Ambiental e Teoria Crítica. 
 
RESUMEN 
 
La intención de este trabajo es explicita el concepto de derechos fundamentos en la teoría 
de Habermas, más específicamente en su libro Derecho y Democracia. Se enfatizará la 
cuestión de la preservación del medio ambiente como hilo conductor para tal propósito. 
En esta perspectiva, realizará un histórico de la teoría de Habermas como la reflexión y 
la problemática respecto al medio ambiente pasa su trayectoria filosófica, en cuanto a su 
preocupación por relacionar el derecho y la democracia. Se defiende que Habermas 
considera el derecho a condiciones de vida social, técnica y ecológicamente equilibradas 
como un derecho que posibilita la democracia para sociedades contemporáneas marcadas 
por el pluralismo cultural y por interacciones sistemáticas. y comunicativas. 
Palabra-clave: Filosofía del Derecho; Filosofía Política; Derecho constitucional; 
Derecho Ambiental y Teoría Crítica. 
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this work is explicit the concept of fundamental rights in Habermas theory, 
more specifically in his book Law and Democracy. Emphasis will be placed on the 
preservation of the environment as the guiding principle for this purpose. In this 
perspective, he will make a history of Habermas' theory as the reflection and the 
problematic about the environment permeates his philosophical trajectory, as to his 
concern to relate law and democracy. It will be argued that Habermas considers the right 
to social, technical and ecologically balanced living conditions as a right that makes 
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democracy possible for contemporary societies marked by cultural pluralism and by 
systematic and communicative interactions. 
 
Key-words: Philosophy of Law; Political Philosophy; Constitucional Law; 
Environmental Law and Critical Theory. 
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I. INTRODUÇÃO 
 
 A perspectiva do meio ambiente é uma questão fundamental para o direito. Isso 

porque se partirmos do pressuposto de que o direito deve garantir a ordem social não faz 

sentido tal intuito se não houver a preservação da vida ou se não houver o esforço para a 

preservação das condições ambientais da vida das pessoas. 

 Habermas diferente de uma perspectiva tradicional da dogmática jurídica em que 

aborda o direito no ponto de vista da sistemática da norma; ou diferente da perspectiva 

do direito constitucional o qual aborda o direito no ponto de vista daquilo que está previsto 

na Constituição; irá se interessar pela questões jurídicas tentando atender problemas 

específicos inerentes a sua trajetórica filosófica. No caso em questão realizar uma 

renovaçao da teoria crítica investigando como o direito e a democracia são fundamentais 

para se pensar a emancipação das pessoas1. 

 É com esse pano de fundo que se pode pensar a problemática central deste trabalho 

a respeito do meio ambiente como um direito fundamental. Se na perspectiva da 

dogmática jurídica e, mais especificamente, do direito constitucional o direito 

fundamental se configura como um tipo de direito previsto na Constituição o qual é básico 

para proteção dos indivíduos e, pelo fato de ser previsto na Carta Magna deve ser 

respeitado por todas as instituições; na obra de Habermas o direito fundamental ganha 

uma dimensão muito mais ambiciosa, pois se constituirá como um direito o qual é 

condição de possibilidade para que uma determinada sociedade possa se emancipar. E tal 

emancipação somente ocorrerá num regime democrático2. 

                                                        
1 DIMOULIS, D., “Manual de Introdução ao Estudo de Direito”, Editora Revista dos Tribunais, São 
Paulo, 2011, p. 61.  
2 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”. Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.61. 
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 Nesse viés, o intuito deste trabalho é tentar demonstrar alguns aspectos desta 

perspectiva teórica de Habermas a respeito do meio ambiente como um direito 

fundamental. Será exposto o fio metodológico para que se possa entender porque 

Habermas considera o direito ao meio ambiente como um direito tão importante. Tal fio 

metodológico consiste num questionamento de quais os tipos de direito que uma 

sociedade deve pressupor numa realidade marcada pela problemática da complexidade e 

do pluralismo cultural.  

 Nesse viés esse trabalho será desenvolvido em três momentos. 

 No primeiro momento será iniciada a perspectiva de Habermas a respeito do meio 

ambiente no ponto de vista das sociedades complexas. Será apresentado como Habermas 

pensa o direito ao meio ambiente que seja adequado a sociedades marcadas por interações 

sistemicas e comunicativas. 

 No segundo momento será explicado o contexto do desenvolvimento do Direito e 

Democracia e, como Habermas vai defender um modelo de direito que seja adequado a 

problemática do pluralismo cultural, no sentido de uma tensão entre eticidade e 

moralidade. 

 E por fim, realizando uma diferenciação entre moral e direito, somado a alguns 

aspectos da teoria do discurso, explicitar como Habermas defende que uma Democracia 

só conseguirá integrar sociedades contemporaneas marcadas pelo pluralismo cultural e 

pela complexidade se, dentre outros direitos, reconhecer o direito ao meio ambiente como 

um direito fundamental. 

 

 

II. A PROBLEMÁTICA DO MEIO AMBIENTE NAS SOCIEDADES 

COMPLEXAS 

 

 Nos anos 90 Habermas procura desenvolver uma teoria da Democracia que 

procurava responder a três questões: (1) primeiro desenvolver uma teoria crítica que seja 

adequada as novas formas de conflito que surgiram na contemporaneidade, os quais não 

se resumiam a questões eminentemente econômicas, tais como a luta entre o proletariado 

e a burguesia; mas também os conflitos feministas, ambientais e artísticos; (2) segundo 

desenvolver uma teoria crítica sensível a problemática trazida pelos liberais quanto ao 

problema do pluralismo cultural e como formular uma teoria da justiça ou normativa que 

compatibilize os ideais da democracia com diferentes formas de vida; (3) e por fim, 
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formular uma teoria crítica que coloque o lastro da emancipação nos potencias normativos 

contidos na teoria do agir comunicativo; aqui Habermas terá o desafio de formular um 

modelo comunicativo de emancipação compatível com uma teoria das sociedades 

complexas, nos quais a relação entre mundo da vida e sistemas se torna crucial 3.   

O fio condutor para se pensar estas questões é a formulação da tensão entre 

facticidade e validade que ocorrem basicamente em 3 (três) níveis: da linguagem, da 

ordem social e do direito. Neste tópico serão explanadas a tensão entre facticidade e 

validade na ordem social e no direito; no próximo tópico será inserido a problemática da 

tensão na linguagem na questão do pluralismo cultural. 

Para se compreender a tensão entre facticidade e validade na ordem social é 

necessário compreender, primeiramente, o que Habermas está preocupado. 

Habermas começa problematizando como uma sociedade pode se estabilizar 

socialmente a fim de coordenar as ações dos indivíduos. Como as pessoas podem 

coordenar as suas ações de tal maneira que não somente uma pessoa possa coordenar sua 

ação perante o mundo e o outro, mas também que uma pessoa possa coordenar sua 

conduta levando em consideração que o outro também tem a preocupação de coordenar 

a conduta dele em relação a esta pessoa? 

 Esta dupla contingência, da pessoa ter que coordenar sua conduta individualmente 

e de ter que coordenar sua conduta levando em consideração a necessidade que o outro 

também precisa coordenar a ação dele é a problemática sociológica principal que 

Habermas vai formular para pensar o problema da tensão entre facticidade e validade4. 

 Neste viés a preocupação de Habermas é com a questão de como pode haver 

integração social. E este problema é absolutamente relevante para um projeto de teoria 

crítica, nos termos de Habermas, haja vista que ele irá defender que são os potencias de 

diálogo e presentes nas estruturas sociais constituídas pela linguagem voltada para o 

entendimento é que oferecerão garantias filosóficas de que uma Democracia é possível5. 

 E tal problema, na perspectiva sociológica, fará Habermas posicionar sua teoria 

em frente algumas tradições sociológicas que tentam compreender como é possível a 

integração social, que na perspectiva de Habermas, compreendem de forma errônea, 

impossibilitando assim o próprio projeto de uma teoria da Democracia.  

                                                        
3 WERLE, D. L., “Construtivismo “não metafísico” e Reconstrução “pós-metafísica”: o debate Rawls-
Habermas”, Campinas, 2012, pp.169. 
4 HABERMAS, J.,” Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.40 
5 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.40 
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Para Habermas qualquer Democracia nas sociedades contemporâneas somente 

serão possíveis se adequadas as sociedades complexas. E sociedades complexas aqui 

consiste numa teoria marcada por duas ordens sociais, mundo da vida e sistemas. 

No mundo da vida predomina as interações comunicativas. Isso significa que 

basicamente os atores reproduzem a vida social por meio de práticas sociais orientadas 

para o entendimento, tendo como pano de fundo um consenso linguístico e normativo. O 

que será importante nesta ordem social é que a intenção dos indivíduos é relevante para 

a construção do mundo social6. 

 Já na teoria dos sistemas predomina as interações estratégicas e instrumentais. Isso 

porque nesta esfera social a reprodução da vida social não se dará pela capacidade dos 

agentes de se utilizarem do potencial normativo ou comunicativo. Mas sim, por meio de 

capacidades sistêmicas, presentes na sociedade, os quais permitem que haja uma 

regulação das ações sociais não por meio da intenção ou da sua orientação para o 

entendimento, mas por meio da regulação das consequências não pretendidas das ações 

sociais7.      

 O mundo da vida, o qual se reproduz por meio da ação comunicativa, abarca as 

criações, as formas sociais de solidariedade e as estruturas da personalidade individual. 

Já os sistemas predominam na esfera do mercado e do estado, os quais predominam as 

linguagens do poder e do dinheiro8. 

 Estes dois tipos de interação são marcados por certa tensão, tendo em vista que 

um tipo de interação enfatiza como as pessoas constroem seu mundo social de maneira 

consciente e outro tipo de interação enfatiza a construção do mundo social de maneira 

inconsciente. 

 Essa questão da tensão é importante porque está relacionado com o problema da 

autonomia. Como é possível o exercício de uma autonomia privada e de uma autônoma 

pública em sociedades complexas em que a ação dos indivíduos é cada vez mais 

dependente ou afetada por estruturas institucionais como o mercado e o estado que 

possuem lógicas para além do seu controle individual? 

 Ou seja, se a lógica dos sistemas acusa que os indivíduos possuem cada vez menos 

controle sobre suas ações; e a lógica do mundo da vida preserva uma teoria da 

                                                        
6 JOAS, H.; KNOBL, W., “Twenty Introductory Lectures”. Cambridge University Press, 2012, pp.238. 
7 JOAS, H.; KNOBL, W., “Twenty Introductory Lectures”, cit., 2012, pp.238; HABERMAS, J., “Direito 
e Democracia: entre facticidade e validade”, Volume I. Rio de Janeiro, 1997, pp.61. 
8 REPA, L.; NOBRE, M., “Introdução – Reconstruindo Habermas: etapas e sentido de um percurso”. 
Campinas, 2012, pp.166. 
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subjetividade em que os indivíduos devem ser conscientes das suas ações e se utilizam de 

uma linguagem para entender uns com os outros e para compreender as questões da 

realidade; fica a questão de como os indivíduos podem ser autônomas em sociedades 

marcadas por lógicas que estão para além do seu controle e sua consciência. 

 É nesta última ideia que se pode compreender a tensão entre facticidade e validade 

na ordem social. 

  Habermas, coerente com a sua teoria dos sistemas e do mundo da vida, assumirá 

o pressuposto teórico de que somente numa perspectiva da ação social é impossível 

compreender como se constrói uma ordem social. É necessário também considerar que a 

ordem social é construída com consequências não premeditadas das ações sociais e por 

motivos e dimensões simbólicos mais profundas que aquelas presentes na intenção dos 

agentes.  

 Para Habermas no decorrer da evolução social cada vez mais a integração social 

é dependente do agir comunicativo, no sentido de um agir social crítico (questionador) e 

reflexivo. Isso porque as antigas instituições como os costumes e as religiões foram 

perdendo seu poder de integração, haja vista uma perspectiva crítica foi crescendo 

juntamente com a pluralização das formas de vida e dos espaços funcionalmente 

integrados como o Estado e o mercado que se apoiaram em estruturas culturais laicas9. 

 Para Habermas a diferenciação social, a formação de estruturas sociais que 

permitiram a formação de diferentes papéis sociais e interesses, possibilitou que ação 

instrumental estratégica pudesse ser praticada em larga escala formando assim espaços 

sociais funcionalmente diferenciados. Entretanto, por mais que se pudessem formar tais 

espaços ainda fica pendente a maneira como tais espaços são integrados, haja vista que 

num ponto de vista da ordem social somente por meio do entendimento, mesmo em 

sociedades de grandes massas, é possível a integração das sociedades complexas10. 

 Dessa forma Habermas vai defender que existe uma tensão entre facticidade e 

validade nos potencias de entendimento do agir comunicativo que permitem a integração 

e coordenação das ações por meio do diálogo e do agir instrumental estratégico o qual é 

liberado de se utilizar dos potenciais de consenso presentes no mundo da vida. Tal tensão 

será transposta como uma tensão entre duas ordens sociais concorrentes: entre o mundo 

da vida e os sistemas. 

                                                        
9 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.42 
10 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.45 



 

Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 7 

 O direito, nesta conjuntura, assumirá uma perspectiva de conciliação de duas 

ordens sociais. Pelo fato destas duas ordens sociais estarem em constante tensão visto que 

suas racionalidades são antagônicas, já que uma se reproduz pelo entendimento e intenção 

dos agentes e a outra pela consequência não premeditada das ações individuais e por 

aspectos funcionais, Habermas verá na linguagem do direito uma possibilidade de 

garantir que estas duas ordens sociais se comuniquem e que os potenciais de diálogo e de 

liberdade nas sociedades complexas seja preservado. 

Se apropriando dos teóricos do contrato social como Hobbes e da filosofia como 

Kant Habermas irá buscar na ideia de contrato e na ideia de legalidade a possibilidade de 

pensar como o direito permite a institucionalização de um conjunto de liberdades os quais 

serão a condição de possibilidade para se pensar a Democracia11. 

 A teoria do contrato de Hobbes tenta pensar como uma ordem social regida 

politicamente pode se ordenar de tal modo que todos possam organizar suas liberdades 

sem afetar as liberdades dos outros. Para Hobbes num estado de natureza todos os homens 

tentam impor sua liberdade de forma individual sem levar em conta a liberdade do outro. 

Como consequência gera um estado de desordem em que existe sempre o perigo do mais 

forte impor sua vontade sobre o mais fraco. Para resolver tal impasse Hobbes acredita que 

somente por meio de um contrato social no qual os homens vão abdicar do uso da 

violência e de sua liberdade em prol do Estado permitirá que uma comunidade política 

possa se consolidar12. 

 Por trás dessa ideia fundamental existe uma pretensão teórica de estabelecer 

limites ao poder político, no sentido de que a coação estatal e sua força não sejam usadas 

de forma abusiva ou ilegítima contra os cidadãos comuns. 

 Neste viés Habermas vai buscar em Kant uma formulação do direito para tentar 

dar uma resposta a esta questão da legitimação do poder político. Habermas interpreta em 

Kant que existe uma tensão no direito moderno no sentido de que o direito não pode se 

institucionalizar e se impor somente por meio do uso da força ou de convenções sociais, 

mas necessita também de uma dimensão normativa associada ao reconhecimento de 

liberdades e de razões. Habermas vai denominar tais dimensões, respectivamente, como 

uma tensão entre facticidade e validade13. 

                                                        
11 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”. Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.45 
12 CHAUI, M., “Convite à Filosofia”, Editora Ática, São Paulo, 2000, p.517. 
13 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”. Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.45 
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 Isso porque na verdade a questão colocada por Hobbes é sobre a possibilidade de 

se formular uma teoria normativa que possa oferecer uma teoria da legitimidade do poder 

coativo do Estado. Kant formulará o princípio da legalidade como uma tentativa de 

responder tal questão. Para ele somente por meio do reconhecimento de iguais direitos 

subjetivos (fundamentais) é que se pode legitimar o poder coativo. Em outras palavras, 

uma coação política só é legitima contra um determinado cidadão se tal coação foi 

autorizada por este mesmo cidadão por meio do uso de uma liberdade pública e que o 

resultado de tal coação resultará em maior liberdade privada a todos14. 

 Kant liga o direito a coação. Para ele uma coação só é legitima se fundada na ideia 

de que tal coação impedirá abusos de liberdade de um a outrem. Para ele é possível ligar 

a liberdade de cada um a liberdade de outrem segundo leis gerais. É tal princípio que 

fundará a legitimidade da coerção15. 

 Habermas vê nesta ideia kantiana a possibilidade de elucidar a tensão entre 

facticidade e validade que ocorre no direito. Isso porque, por um lado o direito é ligado 

aos aspectos fáticos da positividade e da coerção jurídica que correspondem a ideia de 

que o direito está indissoluvelmente ligado ao poder político e a coerção, diferente da 

moral. Porém, por outro lado, Habermas vê no direito uma pretensão de validade 

normativa que aspira a um ideal de legitimidade e de liberdade que faz com que o direito 

não se institucionalize somente em decorrência do seu poder fático, mas também pelo 

reconhecimento que ele reivindica16. 

 Quando pensado no plano sociológico, na perspectiva da teoria da ação e da 

construção da ordem social, tal tensão entre facticidade e validade no direito ganhará 

outros contornos. Como o direito se institucionaliza numa perspectiva da validade social 

dos procedimentos legais e da força e numa perspectiva da validade normativa das razões 

jurídicas e da liberdade, tal fato permitirá que os atores possuam dois enfoques diferentes. 

Eles podem assumir um enfoque objetivador no sentido de cumprir a norma devido a um 

interesse estratégico de evitar a sanção ou podem cumprir a norma tendo em vista 

acreditarem na validade intersubjetiva da norma17. 

 Como consequência, na perspectiva de Habermas, isso permite que o direito 

regule formas de interação onde predomina um agir estratégico instrumental ou aqueles 

âmbitos que predominam o agir comunicativo. No primeiro caso os atores poderão agir 

                                                        
14 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.48-51 
15 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.50 
16 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.50-51 
17 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.52 
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de maneira individual sem necessitar motivar suas ações com exceção de terem a 

obrigação de adequarem sua conduta a norma. Já no segundo caso os atores poderão se 

utilizar das expectativas das normas juridicamente compartilhadas para coordenar suas 

ações sociais. Neste caso eles precisam partir do pressuposto de que estão seguindo as 

normas pelo fato de que se baseiam em normas jurídicas fundamentadas coletivamente18. 

 O direito está ligado a estruturas comunicativas ligadas ao mundo da vida que 

aspiram a uma fundamentação racional do seu sentido. No caso do direito moderno, com 

base na interpretação da teoria de Kant, pode-se dizer que existe uma aspiração de 

liberdade e igualdade presente na tradição dos direitos subjetivos que permitirá a 

elucidação de como configura a validade no direito das sociedades contemporâneas. 

 Os direitos subjetivos conceituados como um conjunto de direitos que devem ser 

reconhecidos para que uma determinada ordem jurídica possa se legitimar, possui uma 

tensão entre um reconhecimento individual de direitos e um reconhecimento de 

liberdades públicas. Para Habermas tais dimensões remetem a indissolúvel ligação entre 

autonomia privada e autonomia pública. Um direito a um só tempo só pode se legitimar 

se reconhecer liberdades subjetivas aos seus cidadãos de exercerem sua vontade 

individual e, simultaneamente, de permitirem que tais liberdades individuais sejam 

legitimadas por meio do exercício de liberdades públicas19. 

 Como consequência o direito ajudará na integração social. Como já explicado 

anteriormente, o agir comunicativo permite que por meio da linguagem e das pretensões 

de validade apresentados as ações sociais possam se orientar. Por meio da comunicação 

as pessoas podem coordenar suas condutas e resolver seus conflitos. Entretanto, para 

Habermas o agir comunicativo é um meio de integração social muito frágil em sociedades 

complexas em que vários âmbitos como o mercado predominam um agir estratégico. O 

risco de dissenso é muito alto20. 

 O direito desta maneira, por meio da sua dupla face de Janus, possibilita que um 

determinado agir seja orientado tanto por normas quanto para evitar a sanção permitindo 

que interações sociais possam ocorrer e se integrar com um risco de dissenso menor. O 

direito consegue regular âmbitos em que predomina o agir instrumental estratégico por 

meio da sua estrutura que se constitui de autonomia pública e privada21. 

                                                        
18 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.61 
19 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.61-62 
20 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.61-63 
21 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.61-63 
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 A legislação política, por exemplo, permite que grandes âmbitos sociais como o 

mercado sejam minimamente coordenados e regulados por meio do reconhecimento de 

uma autonomia pública ancoradas nas estruturas informas da esfera pública somada ao 

exercício representativo do legislativo.   

 

III. O DIREITO E A PROBLEMÁTICA DAS SOCIEDADES PLURALISTAS 

  

A teoria de Habermas vai incorporar uma problemática o qual será muito 

importante para a questão do meio ambiente. Tal problemática está relacionada a 

diferença entre eticidade e moralidade, herança de uma perspectiva liberal. Habermas será 

um autor que a seu modo recuperará uma perspectiva de justiça liberal, no sentido de se 

questionar quais as perspectivas normativas que poderiam ser aceitas por todos de um 

ponto de vista racional; entretanto, ao mesmo tempo, levará a sério a problemática que 

em sociedades modernas os diferentes modos de vida culturais são um fato. 

 Nesse viés a teoria de Habermas será caracterizada por duas características: (1) a 

primeira a defesa de uma perspectiva cognitiva sobre as questões normativas no sentido 

de que estas podem ser discutidas de maneira racional; (2) a segunda uma certa prioridade 

deontológica da justiça sobre o bem. Estas duas ideias serão o pano de fundo da 

perspectiva da tensão entre facticidade e validade na linguagem e no direito de 

Habermas22. 

 Neste tópico será explanado como Habermas desenvolve uma teoria o qual está 

preocupado em retomar a problemática da fundamentação cognitiva das questões 

normativas em sociedades marcadas por diferentes modos de vida culturais; no próximo 

tópico será realizada a diferença entre moral e direito e explicado como o direito ao meio 

ambiente será considerado como um direito fundamental. 

 A dimensão deontológica da teoria de Habermas pode ser apontada dentro de duas 

perspectivas: a inviolabilidade da pessoa e a neutralidade ética da justificação do Estado 

de direito.  

 A inviolabilidade da pessoa é a consideração de que o indivíduo possui alguns 

direitos que nenhum cálculo de bem estar ou ideia de bem comum de toda a sociedade 

                                                        
22 WERLE, D. L., “Construtivismo “não metafísico” e Reconstrução “pós-metafísica”: o debate Rawls-
Habermas”, Campinas, 2012, pp.170 



 

Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 11 

pode desconsiderar. Aqui já existe um prenuncio que será explicitado mais à frente da 

ideia de direitos fundamentais23. 

 A neutralidade ética do Estado significa consiste no princípio que o Estado deve 

ser fundamentado de tal maneira que deve ser neutro em relação as concepções éticas, 

filosóficas, morais e religiosas abrangentes24. 

 Porém, no ponto de vista filosófico, para se compreender o projeto de Habermas 

de defesa de uma neutralidade ética é necessário compreender primeiramente alguns 

pressupostos da sua teoria da linguagem. Visto que, no ponto de vista da filosofia, se torna 

um desafio construir uma teoria que seja capaz de transcender o contexto cultural do qual 

está partindo.  

Pode-se dizer que houve uma virada na filosofia. Tal virada está relacionada com 

a questão de colocar a linguagem como uma dimensão central para o filosofar. Se outrora 

a linguagem era uma questão entre outras das análises filosóficas hoje em dia se defende 

que é impossível filosofar sem uma teoria da linguagem. Isso significa que todas as 

questões referentes ao mundo da natureza e da cultura devem passar por uma mediação 

crítica de uma determinada concepção da linguagem25. 

 Nessa virada para a linguagem resultou em uma problemática o qual Habermas 

irá se posicionar na sua teoria. Esta problemática está relacionada ao próprio status da 

razão e qual o seu fundamento e universalidade, denominado o problema do 

contextualismo. 

 Uma vez ocorrida a virada linguística chegou-se a constatação que a razão 

ocidental é historicamente e contextualmente determinada. Aquela pretensão de razão 

universal, ligada aos ideais de emancipação do iluminismo foram severamente 

questionados, haja vista que por trás de uma razão neutra e emancipadora se encontra 

uma razão mais profunda, ligada a dimensão social e contextual, o qual não é capaz de se 

universalizar sem ferir a alteridade do outro. 

 Isso significa que uma concepção de razão filosófica que defende a 

impossibilidade do filósofo ou do teórico transpor o seu mundo da vida tem como 

consequência uma concepção de razão impossibilitada de se posicionar de forma 

                                                        
23 WERLE, D. L., “Construtivismo “não metafísico” e Reconstrução “pós-metafísica”: o debate Rawls-
Habermas”, cit., pp.170 
24 WERLE, D. L., “Construtivismo “não metafísico” e Reconstrução “pós-metafísica”: o debate Rawls-
Habermas”, cit., pp.170 
25 OLIVEIRA, M. A.. Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea. São Paulo, 2006, 
pp.12-13; HABERMAS, J. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de Janeiro, 2003, pp.24-25. 
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imparcial. Como consequência as estratégias cognitivas da moral, do direito e da política 

ficam severamente ameaçadas26. 

 Em cima desse pano de fundo que a teoria da tensão entre facticidade e validade 

na linguagem irá se formular. Contra a fragmentação do conhecimento Habermas irá 

defender uma concepção holística situada nos potenciais linguísticos da razão 

comunicativa que estará em constante tensão contra o conhecimento técnico fragmentado; 

e contra as estratégias contextualistas uma perspectiva de razão dialógica ancorada numa 

concepção pragmática da linguagem em constante tensão contra os contextos de vida 

contingentes.     

 Para Habermas a perspectiva da metafísica de tentar compreender as totalidades 

do mundo e identificar as dimensões ahistóricas e atemporais do mundo foi superada. 

Num período de pensamento pós metafísico somente uma teoria da linguagem adequada 

pode lidar com um programa de fundamentação do direito27. 

 Para formular sua teoria da verdade Habermas se baseia em Pierce. Para Pierce na 

própria linguagem existe uma pretensão de verdade no qual cada participante ao enunciar 

uma afirmação sobre um mundo está pretendendo persuadir uma comunidade de 

intérpretes universais que compartilham um mesmo mundo da vida. Pierce pensa aqui 

numa comunidade de cientistas que buscam uma busca cooperativa da verdade28. 

 Entretanto, realizando uma reinterpretação de Pierce, Habermas faz duas 

diferenças em relação ao mesmo. A primeira é que as pretensões de validade não se 

resumem somente a uma emanação dos contextos de vida particulares, mas sim 

pretensões presentes nas estruturas comunicativas universais dos homens. Segundo que 

tais pretensões de validade não se resumem a uma comunidade de intérpretes dotados de 

algum conhecimento científico, mas sim a um potencial presente na linguagem 

cotidiana29. 

 Desta maneira, reinterpretando o problema do cientificismo e do contextualismo, 

Habermas formula a tensão entre facticidade e validade como uma tensão entre as 

pretensões especializadas do conhecimento científico com a pretensão holística do 

conhecimento filosófico ancorado nas estruturas do mundo da vida; e contra o 

                                                        
26 OLIVEIRA, M. A.. “Reviravolta linguístico-pragmática na filosofia contemporânea”, cit., pp.345. 
27 HABERMAS, J., “Consciência Moral e Agir Comunicativo”, Rio de Janeiro, 2003, pp.51 
28 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.31-32 
29 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, cit., pp.32-34 
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contextualismo como uma tensão entre os discursos dos modos vida provincianos e as 

estruturas comunicativas universais. 

 Nesse viés, quando se pensa no Direito, é importante também desenvolver mais 

uma perspectiva da teoria de Habermas. Conforme a teoria discursiva quando ocorre uma 

prática linguística sempre existe uma pretensão de racionalidade de que o alter e o ego 

possam chegar num consenso e se entender num caso concreto. Caso os parceiros do 

diálogo não compreendam tais práticas, eles podem problematizar tais atos linguísticos 

seguindo uma nova prática comunicativa a fim de recuperar o potencial de consenso deste 

desentendimento. Tal prática comunicativa nova é denominada de discurso30. 

No caso do direito a racionalidade característica de suas práticas são as pretensões 

de correção normativa que têm como características a busca discursiva por uma correção 

através de argumentos. Isso significa que a teoria do Direito deve ser vista como uma 

ordem de argumentos por enquanto coerentes, construída provisoriamente, a qual se vê 

exposta à crítica ininterrupta31.  

A partir daqui Habermas pode reformular um programa de fundamentação que 

recupere o caráter cognitivo das práticas jurídicas, absolutamente coerente com seu 

projeto de teoria crítica. Por meio de uma teoria da linguagem é possível recuperar os 

potenciais de consenso presentes no mundo da vida. E ao mesmo tempo explanar como 

neste mesmo pano de fundo de fundamentação do direito existe uma tensão entre a 

dimensão provinciana e a dimensão universal do direito. 

Nesta perspectiva, Habermas faz uma distinção entre normas e valores. As normas 

têm um sentido deontológico. Os valores um sentido teológico. Os valores são 

compreendidos como preferencias compartilhadas intersubjetivamente; já as normas 

obrigam seus destinatários sem exceção e em igual medida a um comportamento que 

preenche expectativas generalizadas. As normas têm um sentido binário e universal. Os 

valores têm um sentido de preferências ou são válidas somente para os modos de vida 

culturais32. 

 Para Habermas nas sociedades modernas a moral e o direito só podem ajudar na 

integração social se tiverem um sentido deontológico. E na perspectiva da uma teoria da 

legitimidade das instituições políticas, somente uma teoria da moral e do direito que tenha 

                                                        
30 SIEBENEICHLER, F. B., “Razão Comunicativa e Emancipação”, Rio de Janeiro, 1990, pp.96 
31 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.282 
32 HABERMAS, J., “A inclusão do outro”, São Paulo, 2002, pp.282 
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um sentido deontológico é possível oferecer uma teoria da legitimidade adequada para a 

problemática das sociedades pluralistas.   

 

IV. DA MORAL AO DIREITO: O MEIO AMBIENTE COMO UM DIREITO 

FUNDAMENTAL 

 

 Do começo ao fim na teoria do Direito de Habermas ele está preocupado com a 

perspectiva da legitimidade. Isso significa se opor a qualquer perspectiva jurídica que 

ignore tal dimensão. Consoante com sua teoria do discurso Habermas irá preceituar uma 

visão procedimental do direito em que os procedimentos de criação das leis são 

fundamentais para se compreender como as Democracias podem integrar as sociedades 

complexas. 

 Por outro lado, Habermas leva em conta que o direito possui uma dimensão 

complexa o qual não pode ser simplesmente fundado por meio de uma teoria. O direito 

possui uma relação com a política no qual para se compreende-la é necessário partir do 

pressuposto que algumas características do direito moderno são funcionais para 

estabilizar sociedades complexas. 

 Luiz Repa expõe tal perspectiva por meio de dois conceitos: a gênese lógica dos 

direitos e a forma jurídica. 

 Para explicar a forma jurídica é necessário realizar uma diferenciação entre direito 

e moral. A moral e o direito, ao contrário da tradição jusnaturalista são dimensões que 

devem ser complementares e não de hierarquia33. 

Para Habermas, o direito e a moral são duas facetas sociais que têm a função de 

estabilizar as sociedades complexas. Nas sociedades pós tradicionais, em que a tradição, 

costume, convenção e direito consuetudinário não são capazes de estabilizar as 

sociedades, o direito e a moral aparecem como dimensões funcionais que podem auxiliar 

as sociedades modernas a se integrarem normativamente34. 

 A moral se singulariza por sua universalidade, por ser um sistema de saber e pela 

sua abstração. O que significa, respectivamente, que a abrangência de sua aplicação é 

universal, no sentido de que as suas pretensões de validade se estendem para todos os 

seres humanos, independente da comunidade política ou jurídica; que é um sistema de 

                                                        
33 REPA, L., “A teoria reconstrutiva do direito. Notas sobre a gênese lógica do sistema de direitos 
fundamentais em Habermas”, Curitiba,2010, pp.143 
34 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.148-149 
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saber que somente orienta os atores a agir de determinada forma, mas não possui poder 

coativo; e, devido a sua abstração, a sua eficácia para a integração social é muito baixa, 

visto que o elevado ônus dos indivíduos de interpretarem e estarem dispostos a seguir 

seus preceitos nas sociedades complexas35. 

 Habermas, em decorrência disso, defende que o Direito deve ser visto como um 

sistema de ação social que pode servir como uma alternativa para suprir os déficits 

funcionais da estabilização das sociedades complexas. O Direito tem algumas 

características cognitivas, motivacionais, organizatórias e inauditas, dos quais são mais 

eficientes que a moral36. 

 Cognitivas, no sentido de que o Direito possui um sistema político organizado, 

uma comunidade de especialistas e uma prática de decisão institucionalizada que 

preceitua de forma mais precisa que a moral os seus mandamentos normativos. Por 

consequência, o Direito tem características mais eficientes de orientar cognitivamente a 

conduta dos indivíduos. Motivacionais, no sentido de que, enquanto a moral exige que as 

pessoas tenham motivação para agir moralmente e concordar com ela, o direito tem 

aspectos coercitivos de preceituar as condutas dos agentes que se preocupam somente 

com as consequências e aspectos externos das suas condutas que exigem um ônus menor 

de motivação que a moral; organizatórios, no sentido de que enquanto a moral é 

universalista e exigente de maneira abstrata, o direito precisa se preocupar com dimensões 

mais plausíveis de efetivação de seus preceitos normativos, como consequência, somente 

em instituições jurídicas e políticas com seus destinatários determinados de maneira mais 

precisa pode-se criar mecanismos de realização da justiça; por fim, enquanto a moral se 

refere principalmente a pessoas, o direito criar mecanismos funcionais para imputação de 

deveres e direitos a pessoas fictícias37. 

 Essas características mostram que o direito tem uma dimensão ou dimensões 

funcionais que ajudam a estabilizar sociedades complexas; e também explicita a 

importância da relação do direito com o poder político para a realização desta tarefa. 

 Porém, para Habermas, o grande problema das abordagens do Direito é que 

resumiram a sua compreensão somente a esses aspectos funcionais. Como resultado 

                                                        
35 HABERMAS, J., Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.148-150 
36 REPA, L. A teoria reconstrutiva do direito. Notas sobre a gênese lógica do sistema de direitos 
fundamentais em Habermas. Curitiba,2010, pp.144 
37 HABERMAS, J., Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.150-154 



 

Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 16 

ignoraram que para o direito integrar a sociedade é necessário também que a dimensão 

comunicativa e da legitimidade seja levada em conta, no sentido, de que as condutas dos 

indivíduos são orientadas não somente por uma dimensão de sentido mais também 

possuem pretensões de validade com justificação do direito posto.     

 Nesse viés, Habermas utilizará a teoria do discurso para tentar preencher este 

déficit. Ele vai afirmar que somente um direito combinando características funcionais 

com um procedimento de normatização legítima permitirá a formulação adequada de um 

direito que possa integrar as sociedades complexas38. 

 A dimensão da legitimidade ocorrerá por meio de um experimento teórico abstrato 

no qual Habermas defenderá um sistema de direitos fundamentais os quais servirão como 

condição de possibilidade da Democracia e, da integração das sociedades complexas. 

Nesse experimento Habermas demonstrará que, somente pressupondo que iguais direitos 

subjetivos de ação e de participação política se pressupõem mutuamente. É nesse viés que 

será inserido a temática do direito ao meio ambiente como um direito fundamental. 

 O princípio da democracia consiste num entrelaçamento entre a forma do direito 

e o princípio do discurso39. 

 A forma do direito, como já explicitado, consiste justamente nos aspectos 

sociológicos que diferenciam o direito da moral. Os aspectos cognitivos, motivacionais, 

organizatórios e inauditos que preenchem os déficits funcionais da moral. Entretanto, 

como já explicado, o direito não se resume aos seus aspectos funcionais. Também é 

necessário levar em conta a dimensão da legitimidade. 

 Tal dimensão vai se manifestar por meio do princípio do discurso e do princípio 

da democracia. O princípio do discurso consiste numa exigência pragmática de 

fundamentação das questões normativas na sociedade moderna, no qual preceitua que são 

válidas todas as normas de ação as quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu 

assentimento na qualidade de participantes do discurso racional40. 

 O princípio do discurso traz os pressupostos linguísticos os quais foram 

explicados no tópico passado de crítica ao contextualismo e defesa de um programa de 

fundamentação da moral e do direito (questões normativas) de maneira racional. O 

                                                        
38 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.142 
39 REPA, L. “A teoria reconstrutiva do direito. Notas sobre a gênese lógica do sistema de direitos 
fundamentais em Habermas”, Curitiba,2010, pp.147 
40 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.142 
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princípio do discurso se assenta na possibilidade que as questões morais e jurídicas podem 

ser fundamentadas racionalmente, contanto que aqueles que sejam (ou possam ser) 

afetados por quaisquer normas de ação, tenham a possibilidade de se manifestar como 

participante de um discurso racional41. 

 Já o princípio da democracia parte do pressuposto de que o direito para poder ser 

fundamentado deve combinar a forma jurídica e o princípio do discurso. Nesse caso será 

um princípio que afirmará que só podem ter validade jurídicas as leis capazes de encontrar 

o assentimento de todos os parceiros do direito, num processo jurídico de normatização 

jurídica. Este princípio explicita a exigência de autodeterminação política como uma 

condição de possibilidade para a legitimidade do direito, no sentido do reconhecimento 

mútuo dos parceiros do direito de liberdades privadas e públicas.     

 Desse entrelaçamento, da forma jurídica e do princípio da democracia, surgem 

uma sequência de cinco direitos fundamentais. Os três primeiros direitos são: a maior 

medida possível de liberdades subjetivas de ação, dos direitos que estabelecem o status 

de membro de uma associação jurídica e de direitos que garantem a possibilidade de 

postulação judicial e proteção de direitos individuais42. 

 A quarta categoria está relacionada aos direitos de participação igual nos 

processos de formação da opinião e da vontade. Neste viés, são os direitos relacionados 

a autonomia pública, no sentido de garantir reflexividade ao direito por meio da 

participação dos cidadãos na feitura das leis e na política43. 

 Por fim, a quinta categoria que é a mais importante para este trabalho, está 

relacionado as condições materiais para que possam ser exercidas tanto a autonomia 

privada quanto a pública. São os direitos ao bem estar social, técnico e ecológico os quais 

permitem o exercício das autonomias privada e pública44.  

 O direito ao meio ambiente como uma condição de vida para o exercício das 

autonomias privada e pública serão considerados como direitos fundamentais os quais 

serão uma exigência de qualquer Democracia que queira lidar com o fato do pluralismo 

                                                        
41 HABERMAS, J., “Direito e Democracia: entre facticidade e validade”, Volume I, Rio de Janeiro, 1997, 
pp.142 
42 REPA, L., “A teoria reconstrutiva do direito. Notas sobre a gênese lógica do sistema de direitos 
fundamentais em Habermas”, Curitiba,2010, pp.147 
43 REPA, L., “A teoria reconstrutiva do direito. Notas sobre a gênese lógica do sistema de direitos 
fundamentais em Habermas”, cit., pp.148 
44 REPA, L., “A teoria reconstrutiva do direito. Notas sobre a gênese lógica do sistema de direitos 
fundamentais em Habermas, cit., pp.148 
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cultural e das sociedades complexas. E, com a exigência de uma teoria crítica 

compromissada com a emancipação. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

 O intuito deste trabalho foi demonstrar a perspectiva habermasiana a respeito da 

importância da preservação do meio ambiente e da consideração deste como um direito 

fundamental. 

 Neste viés, foi realizada uma diferença entre direitos fundamentais na dogmática 

jurídica e direitos fundamentais na teoria de Habermas, no ponto de vista do direito ao 

meio ambiente. Na dogmática jurídica o direito ao meio ambiente é tratado dentro de uma 

perspectiva da norma; e na Constituição Federal o direito ao meio ambiente é considerado 

como um direito fundamental que legitima o poder político. 

 Foi explicitado como a teoria do meio ambiente como direito fundamental, na 

perspectiva de Habermas, se posiciona em relação a duas problemáticas. Das sociedades 

complexas e do pluralismo cultural. 

 As sociedades complexas se caracterizando pela tensão entre ações conscientes e 

ações inconscientes e o pluralismo cultural pela tensão entre eticidade e moralidade. 

 E, por fim, como a preservação do meio ambiente está inserido na sua perspectiva 

de Direito e Democracia no qual para Habermas o direito a preservação do meio ambiente 

é uma condição fundamental para qualquer Democracia se legitimar e integrar sociedades 

contemporâneas marcadas pelo desafio das sociedades complexas e do pluralismo 

cultural.    
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