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 A passagem do século XX para o século XXI foi marcada, no que se refere ao 

universo acadêmico, pelo anúncio de uma “crise de paradigmas”: aqueles conceitos e 

categorias utilizados para a compreensão da realidade social estariam perdendo sua 

validade explicativa, diante de transformações profundas em todos os âmbitos da vida 

humana, que estariam conformando uma “nova ordem mundial”. 

   Essa idéia de uma nova ordem partia da observação de um conjunto de fenômenos 

ligados à intensificação da circulação e das trocas em nível mundial, para o qual se 

utilizaram expressões como “globalização” e “mundialização”. 

Se a análise desses fenômenos tornou-se quase obrigatória, o debate sobre o tema 

seguiu entretanto direções divergentes: muitos apostaram em rupturas radicais com os 

processos anteriores, enquanto outros, sem ignorar as significativas transformações, 

identificaram um traço de continuidade entre o que estava ocorrendo e aquilo que já vinha 

se desenvolvendo há algum tempo. Houve os que chegaram a enxergar, nas características 

do momento histórico, um aprofundamento das tendências observáveis nos períodos 

anteriores. Como já afirmamos em outra ocasião (LOPES, 1997, p.14), essa multiplicidade 

de interpretações deveu-se tanto à dificuldade imposta pela análise de processos 

contemporâneos – que se acham, portanto, inacabados -, quanto pelas características de 

um momento de “aceleração” da história, com repercussões nas mais diversas faces da vida 

social. 

Na esteira das interpretações que leram em tais mudanças a conformação de uma 

ordem fundamentalmente nova, com características bastante diversas das anteriores, 

apareceram as teses que advogavam o “fim” de várias formas históricas que teriam sido 

características da modernidade – isso quando não se anunciou o fim da própria história. E, 

como uma das características da globalização era justamente a sensação de “encolhimento” 

das distâncias, de uma “compressão do tempo-espaço” (HARVEY, 1989), talvez nenhum 

campo do conhecimento tenha tido suas categorias tão questionadas quanto a Geografia. 

Os temas espaciais receberam assim uma atenção especial por parte dos cientistas sociais 

                                                      
1 Este trabalho baseia-se nas discussões empreendidas no capítulo final de nossa Tese de Doutorado.  
2 Doutoranda em Geografia Humana pela FFLCH-USP 
iole.iliada@uol.com.br 
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das mais diversas formações, seja para reafirmar sua importância ou para proclamar sua 

desaparição. 

Esse debate, evidentemente, não se encerrou. Mas uma série de acontecimentos 

históricos ocorridos no início do século XXI - dos quais o atentado terrorista de 11 de 

setembro de 2001 contra o World Trade Center, em Nova York, pode ser considerado um 

marco – parece ter deixado todos os que se propõem a pensar a realidade social mais 

cautelosos, sobretudo diante da constatação do quanto há de velho nessa “nova ordem 

mundial”. 

Talvez por isso mesmo, este nos pareça um momento apropriado para que a 

Geografia – cujos estudos empíricos realizados insistem em negar os discursos que se 

“despedem” do espaço - assumam uma postura crítica com relação àquelas teses e procure 

debatê-las a partir do que chamaríamos de uma “leitura geográfica”, que possua como 

pano-de-fundo o conhecimento que vem sendo produzido por essa ciência acerca dos 

temas espaciais. 

É com esse sentido que nos propusemos a analisar as teorias do filósofo alemão 

Jürgen Habermas sobre o Estado pós-nacional. 

O ponto de partida de Habermas para essa discussão é, claro, sua teoria da ação 

comunicativa, cuja obra de mesmo título, concluída e tornada pública em 1981, se propunha 

a ser, a um só tempo, uma interpretação da modernização capitalista em termos de um 

processo de racionalização e uma teoria “dualista” da racionalidade. Essa obra, no entanto, 

é anterior à “onda” de trabalhos que passaram a analisar a realidade social a partir do 

fenômeno da “globalização”. Com efeito, nela não há referências específicas a essa 

questão3. 

 Na década de 1990, no entanto, Habermas, dando prosseguimento a seus estudos, 

buscou discutir as possibilidades de extensão dos princípios da ação comunicativa às 

formas institucionais de organização das sociedades e dos Estados. A partir daí, Habermas 

irá elaborar uma concepção procedimental de democracia, na qual o direito aparece como o 

meio através do qual é possível converter poder comunicativo em efetivo poder 

administrativo. Desse modo, o autor julga que aquele projeto emancipatório contido nos 

ideais da modernidade devam ser buscados nos marcos do Estado democrático de direito, 

que seria, assim, uma conquista social da humanidade. 

                                                      
3 Cabe registrar que, em nossa Dissertação de Mestrado (LOPES, 1997), já havíamos tentado realizar  
uma espécie de “exercício interpretativo” de como as teorias habermasianas poderiam ser aplicadas 
na compreensão das características dessa globalização, e de quais seriam as análises resultantes do 
uso da teoria da ação comunicativa, enquanto teoria da sociedade, no que se refere à ordem social 
contemporânea e a suas características espaciais. A temática, no entanto, não está presente naquela 
obra. 
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Por essa via, o autor acaba por introduzir, como uma questão central em seus 

estudos, a temática da globalização, já que não lhe escapam os óbices colocados à atuação 

do Estado nacional pelas transformações do mundo contemporâneo. Habermas propõe-se 

então a pensar de que modo tais dificuldades podem ser superadas sem que se abra mão 

daqueles fundamentos institucionais democráticos que lhe são tão caros. Baseando-se no 

exemplo da União Européia, pois, Habermas defenderá a idéia de que isso é possível pela 

integração jurídica e política da sociedade em unidades “geograficamente” mais amplas – 

conformando o que ele chama de “Estado pós-nacional”. Mas projetará também, como ideal 

de inspiração kantiana4, a congregação de todos os indivíduos do mundo em uma 

sociedade democrática cosmopolita. 

A constatação acima pode sugerir, em um primeiro momento, que Habermas, ao 

apontar para uma superação da forma estatal-nacional, faz “coro” às teses sobre a 

“desterritorialização” das relações sociais - que no limite assumem a feição de teorias do 

“fim do território”. Para podermos estabelecer em que medida isso é verdadeiro, faz-se 

necessário, pois, buscarmos interpretar de que modo o pensamento do filósofo alemão pode 

ser classificado no âmbito dessa discussão sobre o território e o Estado. Esta é, pois, a 

análise que procuraremos empreender a seguir. 

O Estado territorial democrático de direito como fundamento do projeto 
emancipatório habermasiano 

 Ao aprofundar seus estudos sobre o direito e a democracia, Habermas pretendia 

responder à critica que comumente lhe era dirigida sobre a inaplicabilidade prática de sua 

teoria da ação comunicativa. Sua obra maior (HABERMAS, 1981a; 1981b) era considerada 

um brilhante exercício de erudição e uma impressionante manifestação de otimismo e 

confiança na civilização ocidental. Mas muitos duvidavam da possibilidade de se pensar a 

ação comunicativa como base para um projeto emancipatório efetivo. 

 Visando demonstrar, assim, que sua teoria não era “cega para a realidade das 

instituições” (HABERMAS, 1994a, p.11), esse autor procurará resgatar o potencial 

emancipatório da idéia de juridicidade – partindo de considerações sobre a tensão entre a 

facticidade (a coerção) e a validade (a legitimidade) das leis –, para pensar o direito como 

medium através do qual é possível tanto uma estabilização das expectativas de 

comportamento social quanto uma legitimação democrática da circulação do poder nas 

sociedades complexas. 

 A existência de um direito positivo - não mais apoiado em uma autoridade sagrada, 

como acontecia nas sociedades tradicionais, mas em argumentos racionais - exigiria, para o 
                                                      
4 A respeito de Kant e de seu ideal de conformação de uma federação internacional cosmopolita, ver, 
entre outros, a interessante obra de Edmilson Menezes (2000).  
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autor, a constituição de um poder político institucionalizado, que seria seu “guardião”, mas 

que, ao mesmo tempo, estaria a ele subordinado e por ele seria regulado. Assim sugiria a 

figura do Estado de direito, ao qual seria delegado o monopólio da coerção e das sanções 

sociais, e cujas instâncias deveriam absorver, de certo modo, a prática de autolegislação 

dos cidadãos. 

 É importante assinalar que, sendo para Habermas o poder político e a 

institucionalização do direito fenômenos co-originários, esse poder, organizado na forma de 

Estado, sempre se exerce sobre uma determinada comunidade jurídica. Ora, a definição da 

pertença a essa comunidade pressupõe uma delimitação espacial, fato que não escapa a 

Habermas. Para o autor, ainda que nos referíssemos a um “governo mundial”, estaria 

implícito que sua jurisdição seria o planeta Terra – que representaria, nesse caso, um 

recorte espacial finito em relação ao cosmo (HABERMAS, 1992a, p.161). 

Para designar esse contexto espacial circunscrito, que define a pertença a uma 

determinada comunidade jurídica sobre a qual se exerce o poder do Estado, nos parece 

perfeitamente adequado utilizar o conceito geográfico de território. Essa questão será 

retomada adiante. 

 Prossigamos, antes, com o pensamento habermasiano. Lembremos que o autor não 

está apenas interessado em investigar a formação das ordens jurídicas contemporâneas, 

mas em demonstrar como a própria democracia, que lhe é tão preciosa, só pode assentar-

se em um sistema jurídico organizado e institucionalizado – ao mesmo tempo em que o 

direito só pode extrair sua legitimidade de procedimentos democráticos de deliberação. 

Evidentemente, tais procedimentos pressupõem, para Habermas, o estabelecimento de 

condições para que a formação da opinião e da vontade dos cidadãos se dê segundo o 

príncípio do discurso professado em sua teoria da ação comunicativa. 

 Entretanto, Habermas acredita que apenas a “socialização horizontal” dos indivíduos 

de uma comunidade jurídica não seria suficiente para garantir essa ordem democrática, 

porque o arranjo resultante seria extremamente instável, e o cumprimento das normas teria 

que ser assentado apenas em juízos morais dos membros da comunidade. Para o autor, 

pois, é fundamental que o poder social – entendido como poder comunicativo - converta-se 

em poder político e administrativo, razão pela qual a existência do Estado é fundamental. 

O Estado democrático de direito é, pois, para Habermas, aquele que garante o 

exercício da autonomia política dos cidadãos e possibilita que, através de canais 

institucionalizados, o “poder comunicativo” resultante dos processos racionalmente 

motivados de formação da opinião e da vontade circule pela sociedade e incida sobre o 

estabelecimento do sistema de direitos – o meio, afinal, através do qual é possível amplificar 

os impulsos sociais e integradores provenientes do mundo da vida estruturado 
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comunicativamente. E o Estado do bem-estar social – ou apenas Estado social -, por sua 

vez, representa um “degrau” a mais na escala evolutiva da organização das sociedades, já 

que nele seria levado em conta, ainda, o atendimento às condições materiais necessárias 

para que os sujeitos sociais usufruam dos direitos privados e públicos de forma efetivamente 

livre e equânime. 

  Aperfeiçoar o Estado social é, pois, o projeto no qual Habermas buscará apostar 

suas fichas emancipacionistas. Habermas parece estar, portanto, muito longe daquelas 

teses que apontam para uma superação da forma estatal. Com efeito, toda a análise de 

Habermas toma como ponto de partida os Estados em sua forma concreta - ainda que 

apoiando-se no modelo vigente na Europa Ocidental do Pós-Guerra e convertendo-o em 

“tipo-ideal”. 

  Como a institucionalização do poder e o sistema do direito ocupam um lugar central 

em seu projeto, e como Habermas reconhece que isso pressupõe a idéia de jurisdição – 

entendida como o espaço delimitado que define a comunidade jurídica à qual esse poder e 

esse sistema se aplicam –, podemos considerar que o autor não questiona, nesse momento, 

o caráter territorial do Estado. O mesmo, no entanto, não se pode dizer com relação a seu 

caráter nacional. 

 A tese defendida por Habermas no que se refere a uma possível superação dos 

Estados nacionais apóia-se na idéia de que, sendo a “consciência nacional” uma construção 

histórica que se desatrelou de determinações naturais, ela pode perfeitamente vir a dar lugar 

a uma “consciência cosmopolita”. Isso é possível porque Habermas toma o conceito de 

cidadania como a capacidade e possibilidade dos sujeitos sociais de regularem sua 

convivência pautados em interesses simétricos e em um assentimento racionalmente 

fundamentado – e, portanto, a idéia de “cidadão” como o membro de uma comunidade 

política. 

 Seguindo por essa via lógica, Habermas concluirá que as diversas formas de vida, 

ainda que guardando suas particularidades culturais, podem ser integradas em um Estado a 

partir de um patriotismo constitucional, capaz de unificar os cidadãos em torno dos mesmos 

princípios jurídicos. Para o autor, pois, “não é necessário amarrar a cidadania democrática à 

identidade nacional de um povo; porém, prescindindo da variedade de diferentes formas de 

vida culturais, ela exige a socialização de todos os cidadãos numa cultura política comum” 

(HABERMAS, 1997, p.289). 

  Insistimos, portanto, que, ao pensar a superação de uma “nação natural” por uma 

“comunidade jurídica” definindo os membros que pertencem a um Estado, a concepção 

habermasiana não pode abrir mão da dimensão territorial como elemento de circunscrição e 

de definição dessa “pertença” – ainda que o autor, a não ser em breves passagens, pareça 
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não dar a devida importância a esse aspecto em sua teoria. Diremos, pois, que há uma 

territorialidade inerente à teoria habermasiana sobre o Estado democrático do bem-estar 

social - base, como dissemos, de seu projeto social reformista. 

Essa constatação pode ser reforçada por uma das referências mais explícitas à 

questão territorial feitas por Habermas, que, ao descrever o que segundo ele seria uma 

espécie de “história evolutiva” dos Estados, aponta claramente a forma territorial como 

aquela que possibilitou a estabilidade política necessária para o desenvolvimento dos 

Estados modernos, chamando a atenção para a importância da delimitação espacial nessa 

forma de organização da sociedade: 

Toda “auto-afetação” da sociedade pressupõe um “si-mesmo” bem determinado – 

como grandeza de referência da afetação. O conceito de sociedade como uma teia de 

interações que se estendem pelo âmbito social e pelo tempo histórico é pouco 

específico. A idéia de uma auto-afetação “democrática” recorda a idéia do direito 

racional de uma quantidade limitada de pessoas que se reúnem com o propósito de 

conceder de modo recíproco exatamente aqueles direitos que são necessários para 

que elas possam regular legitimamente a sua vida em comum por meio de direito 

positivo. Levando-se em conta as condições da imposição do direito positivo e, 

portanto, que coage, a demarcação social da comunidade política deve ser combinada 

com a delimitação territorial de uma área controlada pelo Estado (HABERMAS, 1998, 

p.81). 

Retomemos a idéia de “aperfeiçoamento” do Estado social, para afirmarmos que, de 

certo modo, este projeto habermasiano foi “atropelado” pela história: enquanto o pensador 

alemão discutia o excesso de burocratização e o paternalismo nas sociedades do Welfare 

state, os fundamentos mesmos do Estado social se viram solapados por uma série de 

processos sociais - para os quais podemos apontar como marco histórico o rompimento do 

acordo de Bretton-Woods, no final da década de 1970 - cujas características passaram a ser 

associadas à expressão globalização. 

Sem desistir de seu projeto, restava a Habermas buscar reconstruí-lo em novas bases. 

Para tanto, Habermas partirá de uma análise dos limites postos pela globalização à 

capacidade dos Estados nacionais de dar respostas aos novos problemas sociais por ela 

gerados. E entre as conseqüências que incidem sobre o sistema estatal moderno, 

Habermas apontará aquelas que se referem especificamente à questão territorial. São essas 

que nos interessam analisar aqui mais de perto. 

Para o autor, o modelo segundo o qual os Estados nacionais agiam como entidades 

soberanas autônomas tornou-se “inconveniente” (HABERMAS, 1998, p.89). Isso porque 

haveria problemas e questões sociais cujas dimensões extrapolariam aquela demarcada 
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pelas fronteiras territoriais dos Estados. Portanto, estaríamos diante de uma situação na 

qual o âmbito das decisões - tomadas segundo a soberania nacional circuscrita pelo 

território – não coincidiria com o âmbito de seus efeitos e conseqüências. 

 Isso resultaria, para Habermas, em uma perda de autonomia dos Estados nacionais 

e em um desaparecimento da distinção rígida, presente na diplomacia clássica, entre 

política interna e externa. Poderíamos assim concluir, em uma primeira análise, que o autor 

está questionando a validade do princípio da territorialidade – para usarmos os termos de 

Bertrand Badie (1995). 

 Chamamos a atenção, entretanto, para alguns aspectos da análise habermasiana. 

Em primeiro lugar, o autor reconhece que a soberania e o monopólio da violência da 

autoridade estatal permaneceram “formalmente intactos” (HABERMAS, 1998, p.89). Em 

segundo lugar, Habermas (1998, p.90) nos fala do estabelecimento de outras fronteiras, que 

adquiririam um significado tão grande quanto aquelas do território nacional – sugerindo que 

ele não trabalha com a idéia do “fim” do território. Em terceiro lugar, e talvez o mais 

importante: Habermas reconhece que a perda de autonomia do Estado nacional e a possível 

transferência de competência decisória para outras instâncias, em âmbito internacional, 

produzem “vazios de legitimação” (HABERMAS, 1998, p.91), que colocam em risco aqueles 

procedimentos institucionalizados que, conforme vimos, seriam para o autor a base de seu 

projeto social de configuração de uma “democracia radical”. 

 Essa é uma questão que queremos destacar: a proposta habermasiana de 

conformação de Estados pós-nacionais não parte de uma análise que se regozija com um 

possível “fim do Estado” ou “fim das fronteiras”, mas do reconhecimento de que a 

globalização atinge parte daqueles pressupostos que, para ele, garantiam o funcionamento 

e a legitimação do processo democrático. 

O autor parece ter claro, também, que se há uma diminuição da capacidade do 

Estado de induzir o desenvolvimento sócio-econômico e promover políticas redistributivas – 

atingindo aquelas bases igualitárias sobre as quais se assentava a legitimação do Estado 

social –, por ora “os déficits não são compensados em termos supranacionais” 

(HABERMAS, 1998, p.101).               

 Habermas parece convencido, todavia, de que a globalização é um processo 

inevitável (embora não o sejam suas conseqüências), com relação ao qual não é possível 

“dar um passo atrás”. Daí que, ao considerar inócuas – e perigosas – as formas de 

resisitência que se aferram a um nacionalismo radicalizado, o único caminho que ele 

vislumbra para “salvar” seu projeto – que pressupõe, como vimos, a idéia de Estado e de 

jurisdição – é reconstruí-lo sob bases “ampliadas”. 
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 A conclusão de Habermas não deve nos surpreender, se levarmos em conta que o 

autor alemão recusa-se a abandonar o projeto moderno, que ele julga “inacabado”. Para ele, 

não há saída possível a ser buscada em um saudosismo pré-modernista, e muito menos em 

um irracionalismo pós-modernista. Com relação a esse último, aliás, é interessante ressaltar 

a crítica dirigida por Habermas àqueles que, ao apontar para o fim da política e do Estado, 

acabam por jogar água no moinho do neoliberalismo. Parece interessante assinalar, aqui, 

que as teses que anunciam o “fim dos territórios” também flertam, direta ou indiretamente, 

com o pós-modernismo. 

 Cabe destacar alguns aspectos da análise que Habermas faz da questão espacial 

em um mundo globalizado. Ele parte da idéia de que a integração funcional promovida pelas 

redes entra em concorrência com as formas tradicionais de integração social características 

do mundo da vida – idéia que parece semelhante àquelas que se encontram no cerne das 

teses que fazem referência a uma “desterritorialização” das relações sociais no mundo 

contemporâneo. 

 Lembremos, no entanto, que a teoria da sociedade de Habermas baseia-se na idéia 

de que a história da modernização social é a história de um crescente desengate entre duas 

instâncias da vida social – o sistema e o mundo da vida – marcadas respectivamente por 

uma integração sistêmica onde prevalece em grande medida o agir voltado ao sucesso e a 

razão instrumental e por uma integração social onde são fundamentais o agir voltado ao 

entendimento e a razão comunicativa. 

 Dessa forma, o caráter “dual” da teoria habermasiana, como buscamos demonstrar 

em outra ocasião (LOPES, 1997), acaba impedindo que esse autor leia a realidade 

contemporânea dando ênfase aos processos globalizados e às relações em “rede”, sem que 

considere, em igual medida, o que se passa nas esferas cotidanas de vida – para as quais, 

como alertava Milton Santos (2000, p.17), a experiência da globalização é vivida muito mais 

como “fábula” que como realidade material. 

 Ao propor, portanto, que a “saída” para os dilemas da globalização não seja buscada 

nem na abertura indiscriminada das fronteiras e nem em seu fechamento xenófobo, 

Habermas introduzirá nessa discussão uma interessante observação sobre uma dialética 

entre fechamento e abertura dos limites espaciais que estaria sempre presente na história 

do homem. 

 Para Habermas, desse modo, o mundo da vida ver-se-ia – sobretudo a partir do 

momento histórico em que se completou aquele “desengate” a que nos referimos acima - 

freqüentemente atingido por forças resultantes da ampliação das possibilidades de 

circulação de bens e informações, características da integração sistêmica, trazendo novas 

referências capazes de abalar a estabilidade das ligações tradicionais já familiares. 
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 Entretanto, essa “abertura” do mundo da vida nunca é, para o autor, uma via de mão 

única. Contraditoriamente, uma vez libertos dos vínculos mais primitivos que lhe conferiam 

identidade e coesão, os sujeitos sociais tendem a reconstruir esses vínculos em um outro 

patamar, repactuando as formas de convivência e, assim, promovendo um novo 

“fechamento” da comunidade. 

 Por essa razão, Habermas tem claro que um mundo da vida sempre contitui um todo 

em si, uma realidade contingenciada no tempo e no espaço. Desse ponto de vista, pois, não 

seria possível imaginar um mundo da vida desterritorializado, como parece sugerir a leitura 

feita, por exemplo, por Renato Ortiz (1994; 1997). 

Chegamos, assim, à forma como Habermas buscará lidar com a questão dos 

Estados no atual período histórico: se o antigo edifício nacional tende a ser abalado pelo 

tufão da globalização, isso acabará conduzindo a um novo fechamento das fronteiras – 

processo que ele teme, inclusive, que possa desaguar em regimes fascistas calcados no 

ódio ao estrangeiro. Daí sua preocupação de que essa reconstrução seja levada adiante 

sem que se retroceda com relação ao que ele considera uma conquista da humanidade: o 

Estado democrático de direito - assentado, como vimos, não em uma “nação natural”, mas 

em uma comunidade de cidadãos. 

 Podemos assim perceber, mais uma vez, que embora Habermas não dê 

aparentemente nenhum destaque à questão territorial, essa discussão aparece de forma 

subjacente a seu pensamento: nem sua teoria social pode prescindir de uma base espacial 

que defina os limites do exercício do poder institucional e da validade do direito, e nem o 

autor imagina uma sociedade global integrada apenas por intermédio das “redes”, uma vez 

que sua discussão sobre a solidariedade social e as formas de comunicação voltadas ao 

entendimento no mundo da vida pressupõe um horizonte espacial circunscrito, “fechado” – 

um espaço social referente. 

 As questões acima postas nos parecem importantes para compreendermos os 

caminhos que levarão Habermas, em primeiro lugar, a pensar a União Européia como uma 

forma superior de organização estatal e, em seguida, a discutir a possibilidade de 

construção de uma democracia cosmopolita. Acreditamos que nossa análise deva separar 

esses dois momentos, uma vez que, neles, a questão territorial aparecerá de forma 

diferente, com implicações teóricas e práticas, como buscaremos demonstrar, para o projeto 

de Habermas. 

   

A União Européia como um Estado territorial pós-nacional 
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 Lembremos, antes de mais nada, que Habermas julga ser o Estado do bem-estar 

social uma formação superior às outras, por ter sido capaz de empreender uma 

“pacificação” (HABERMAS, 1981b, p.491) dos conflitos de classe, graças a políticas de 

seguridade social, de redistribuição de renda e de compensação das desvantagens do 

trabalho em relação ao capital, garantindo desse modo condições mais igualitárias para o 

exercício da democracia e da cidadania. 

 Entretanto, o autor assinala que os fundamentos do Estado social estariam sendo 

seriamente comprometidos pelo que se convencionou chamar de globalização, uma vez que 

o acirramento da concorrência internacional, o aumento da mobilidade do capital e a 

conseqüente perda de potencial arrecadatório diminuiriam em muito a capacidade do Estado 

de regulamentar a economia e redistribuir renda – o que, por sua vez, abalaria aquela 

solidariedade civil sobre a qual se apoiava a idéia de uma “democracia constitucional”. 

  Convencido, pois, de que não é possível salvar o projeto do Estado social em termos 

nacionais, Habermas voltará seus olhos otimistas para a experiência da União Européia, 

julgando identificar, aí, uma nova possibilidade de recriar as bases do Estado constitucional 

democrático, agora em âmbito “pós-nacional”. 

Habermas afirma pretender, portanto, reconstruir, em bases ampliadas, um modelo 

capaz de impor ao mercado, a partir de processos legitimados – e “legalizados” – 

democraticamente, mecanismos de redistribuição da riqueza. Esse modelo é “estatal”, por 

definição: Habermas trabalha com a idéia de um “Estado federativo democrático de direito”, 

em que as identidades nacionais sejam preservadas (para que não ocorra um violento 

processo de unificação forçada como o verificado na consolidação dos Estados-nação), mas 

no qual parte daquela soberania das antigas formas nacionais seja transferida para o âmbito 

europeu. 

Parece claro, portanto, que Habermas deseja reconstruir, em termos pós-nacionais, 

aquelas condições sobre as quais se assentava o Estado social. Ora, entra essas condições 

está – e o autor não desconhece isso – a forma territorial. 

 Se tomarmos, pois, a proposta habermasiana de formação de um Estado federativo 

europeu, verificaremos que ele não deixa de ser um Estado territorial. Não se trata do 

abandono das fronteiras, mas da criação de uma nova fronteira, ampliada, cuja função de 

delimitação territorial permanece inatacta. As instâncias de poder criadas – Parlamento, 

Corte de Justiça etc – permanecem possuindo uma atuação nos marcos do território 

europeu, assim como também é o território da Europa que define a jurisdição de uma 

Constituição Européia. 
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 Assim, o que nos parece interessante destacar aqui é que a conformação da União 

Européia não deve ser lida necessariamente - como o fazem alguns autores – como um 

sinal do “fim dos territórios”. É perfeitamente possível intrepretá-la como uma reorganização 

das fronteiras, uma ampliação territorial, com vistas inclusive a aumentar o poder relativo 

desse “Estado” diante da ordem internacional. 

Vimos, pois, que na análise que Habermas faz sobre a União Européia como 

embrião da constituição de um “Estado pós-nacional” a questão territorial não desaparece, 

porque o direito e o poder institucional permanecem pressupondo um território que define o 

âmbito de sua validade. 

  Cabe observar, no entanto, que a intenção de Habermas não se resume a encontrar 

uma “saída” para os impasses que a globalização produziu no Welfare state europeu. Para 

ser coerente com seu projeto emancipacionista, ele precisa demonstrar que a experiência 

da Europa fornece, de algum modo, os elementos para se pensar uma universalização de 

uma nova forma de organização do poder social, capaz de integrar a humanidade toda em 

um sistema “bom e justo”, a partir da consolidação de uma comunidade democrática 

cosmopolita. 

A democracia cosmopolita de Habermas e a ausência do território 

 Como vimos, no projeto de democracia de Habermas o Estado, como poder 

institucionalizado e “guardião” do direito, possui um papel fundamental. Por essa razão, 

poder-se-ia supor que o autor trabalhasse na perspectiva de constituição de uma espécie de 

Estado cosmopolita, consolidado como uma superação daquela ordem internacional 

protagonizada pelos Estados nacionais. 

No entanto, Habermas não acredita na possibilidade de formação de um “governo 

mundial” – algo, aliás, não desejável, em razão da perspectiva totalitária que sugere -, 

reconhecendo, de saída, a dificuldade de se reconstruir, em nível mundial, aqueles 

mecanismos de redistribuição da riqueza e de regulamentação do mercado que buscavam 

amenizar os impactos negativos do Capitalismo, e que eram, para o autor, fundamentais 

para a instituição de procedimentos democráticos eqüânimes. 

O autor não acredita que a ONU possa cumprir essa função “estatal”, já que ela se 

constitui como uma comunidade de Estados nacionais, e não como um organismo 

representativo de cidadãos cosmopolitas. Seu poder normativo, também, é absolutamente 
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limitado, uma vez que ela não dispõe, por si só, dos instrumentos necessários para coagir 

os Estados soberanos a acatar suas deliberações5. 

Do mesmo modo, Habermas sabe que dificilmente seria possível consolidar, em 

âmbito mundial, aquela autocompreensão ético-política que forneceria, para o autor, o 

amálgama necessário à constituição de uma comunidade jurídica. Aqui, é interessante 

destacar que Habermas tem claro que esse conceito auto-referencial da comunidade 

sempre se forjou em contraposição à figura do “outro”, exigindo assim uma delimitação que 

separasse os membros “incluídos” dos “excluídos”. Ou, nos termos da discussão que aqui 

estamos propondo: para a constituição dessa identidade política necessária à formação de 

um comunidade jurídica, são fundamentais as idéias de fronteira e de território. 

A autocompreensão de uma “comunidade mundial” pressuporia, assim, um 

“fechamento político” da sociedade global. Embora Habermas não pense ser isso 

impossível, ele é obrigado a reconhecer que a constituição de uma solidariedade social 

cosmopolita nesses moldes não está dada no presente momento histórico. 

Assim, Habermas questiona-se seriamente sobre a possibilidade de conformação de 

algo como um “Estado cosmopolita”. Sem desistir de seu projeto, entretanto, irá buscar os 

fundamentos para a consolidação, ao menos, de uma “democracia cosmopolita”, apoiada 

em mecanismos e arranjos muito mais débeis do que aqueles que vigoram no Estado 

(territorial) democrático de direito. 

A base de legitimação dessa “democracia” seria pois, como afirma o próprio autor, 

“menos ambiciosa” (HABERMAS, 1998, p.138). O sistema todo teria que se basear na 

articulação de processos políticos nos diversos âmbitos – nacional, internacional e mundial – 

sendo que, ao fim e ao cabo, as instâncias institucionalizadas de poder em nível nacional é 

que teriam que garantir os procedimentos deliberativos – discursivos - adequados. Daí a 

idéia, por exemplo, de que um sistema de decisões tomadas em termos mundiais se 

complementasse com um sistema de referendos, a serem realizados por cada Estado-

nação. 

Assim, Habermas insistirá em que o caminho para a superação dos impasses da 

globalização deva ser buscado não no retorno às formas nacionais de poder, mas na 

construção de estruturas e procedimentos que possibilitem cada vez mais a cooperação 

entre os seres humanos organizados em uma “sociedade cosmopolita”. 

                                                      
5 Um exemplo recente desse fato pode ser encontrado na resolução tomada pela Corte Internacional 
de Justiça (sediada em Haia) declarando ilegal a construção, empreendida por Israel, de um muro 
dividindo o território deste país e o da Cisjordânia. A resposta do governo de Ariel Sharon foi a de que 
o tribunal da ONU não tinha autoridade para julgar o caso. Raanan Gissin, conselheiro de Sharon, 
chegou a afirmar que “esta resolução encontrará seu lugar no lixo da história” (Folha de São Paulo, 
10.06.2004, p.A 8).  
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 Qualquer um que analise os acontecimentos mundiais – aumento da pobreza 

mundial, recrudescimento do terrorismo, “endurecimento” da política externa norte-

americana, acirramento dos conflitos palestino-israelenses etc – deve imaginar o quão 

distante a realidade concreta parece desse ideal habermasiano. 

Chama a atenção, pois, o fato de que, na transposição da análise do “Estado pós-

nacional” representado pela União Européia para a “democracia cosmopolita”, a teoria 

habermasiana vai progressivamente tornando-se menos consistente, apoiada mais em 

aspirações do que em referências históricas concretas. Seu projeto “cosmopolita” é quase 

uma profissão de fé. Não por acaso, Habermas não parece muito seguro ao tentar delinear 

por quais mecanismos aquela democracia procedimental apoiada no direito, que ele julga 

ser a forma mais avançada de organização da sociedade, poderia ser reproduzida em 

âmbito mundial. 

Flávio Bezerra de Farias (2001, p.73) identifica o ensaio A Paz Perpétua6, escrito por 

Habermas por ocasião do bicentenário dessa idéia kantiana, como uma espécie de “ponto 

de virada” a partir do qual o autor passou a pensar nos termos de um direito cosmopolita. 

Até então, sua teoria discursiva do direito baseava-se na existência de uma unidade 

territorial legal delimitada e de uma fronteira jurídica particular – ou seja, em uma ordem 

internacional apoiada na forma Estado-nação. 

Pode-se observar que tal mudança na teoria de Habermas é conseqüente à 

incorporação, a seus escritos, da temática da globalização. Assim, o autor justificará essa 

“radicalização” de sua teoria, por um lado, pela perda de autonomia e capacidade políticas 

dos Estados nacionais e, por outro, por uma suposta mundialização da política e da 

comunicação, que tornariam realidade o ideal da constituição de uma “esfera pública 

mundial” (FARIAS, 2001, p.86). 

Apontamos acima para o fato de que, ainda que Habermas não ressalte esse 

aspecto, a territorialidade é inerente à concepção habermasiana de Estado democrático de 

direito. Pois é justamente esse fundamento material - o território - o que se perde na sua 

tentativa de aplicar alguns princípios de organização das democracias estatais modernas a 

um “mundo” que, nesse sentido, não passa de uma abstração. Podemos falar, aqui, em uma 

territorialidade ausente – aludindo, de certo modo, à expressão utilizada alhures por Marcelo 

Escolar (1993, p.97). 

                                                      
6 Habermas, Jürgen. La paix perpétuelle. Paris: Cerf, 1996. O ensaio faz referência à obra Projeto de 
um Tratado de Paz Perpétua, de Immanuel Kant, escrita em 1795, na qual o autor, apoiando-se em 
Bernardin de Saint Pierre e Rousseau, fala sobre a consciência de uma humanidade reunida e 
unificada sob uma regulamentação comum. Essa “paz perpétua” se apresentaria, assim, 
simultaneamente como “uma exigência feita aos Estados de se entenderem entre si, e como um 
conceito da razão prática” (RUBY, 1996, p.89). 
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 Ora, o território não representa uma mera demarcação de espaço. Ele é, antes, o 

resultado de um processo histórico, uma construção política e jurídica, cuja compreensão 

precisa levar em conta as determinações sociais que resultaram em sua configuração. 

Em primeiro lugar, é fundamental considerar que a divisão do mundo em territórios e 

a conformação dos Estados modernos, assim como a ordem internacional daí resultante, 

foram produto da história da consolidação do modo de produção capitalista e de sua 

disseminação pelo globo, assim como de suas contradições. 

Esse sistema econômico mundial, baseado na relação entre Estados-nações, nasce 

marcado, pois, não pela construção de uma solidariedade universal entre os “povos” do 

mundo, ou por uma cooperação entre “nações” visando o desenvolvimento mútuo, mas por 

uma concorrência inter-estatal – da qual a guerra é apenas a expressão mais violenta – e 

por identidades construídas em contraposição ao que é “estrangeiro”. 

Assim, mesmo idéias aparentemente progressistas como a de “bem comum”, ou 

aquelas preocupadas com o alargamento dos direitos sociais e dos espaços públicos, foram 

inicialmente associadas a um espaço delimitado, uma jurisdição definida, sobre a qual se 

fazia valer o direito de soberania. 

Sabemos, no entanto, que o caráter contraditório do sistema capitalista criou uma 

dinâmica de desenvolvimento desigual dos Estados nacionais, com fortes implicações 

econômicas, mas também políticas e sociais, criando uma distribuição desigual não só da 

riqueza do mundo, mas também dos quinhões de liberdade, de direito privado e público, de 

garantia de vida dos indivíduos nos diversos Estados. 

A própria internacionalização do capital e a universalização das relações capitalistas 

de produção, desse modo, foram feitas a partir de uma lógica de diferenciação sócio-

econômica das unidades territoriais, com a constituição de um “centro” do sistema cujo 

processo de acumulação pressupunha a existência de uma “periferia” dependente. 

 Aliás, qualquer análise que leve em conta dados empíricos sobre a fase histórica 

atual – inclusive a de Habermas – não pode desconhecer que, longe de minimizar as 

diferenças sócio-espaciais acima aludidas, a chamada “globalização” só as ampliou. 

 Assim, quando Habermas imagina a institucionalização de formas de legitimação 

democrática de decisões tomadas em âmbito mundial a partir da formação de uma 

solidariedade cosmopolita, ele parece abstrair o fato de que tamanhas diferenças, inclusive 

no que se refere às aspirações populares ainda por serem satisfeitas (a começar, em alguns 

casos, por acesso à comida e à água potável), representam um sério obstáculo à formação 

de uma “sociedade civil mundial” e de uma “comunidade jurídica cosmopolita”, nos moldes 

propostos por Habermas. 
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Uma crítica comum feita a Habermas, nesse sentido, é ter centrado sua Teoria da 

Ação Comunicativa em uma realidade particular – a dos Estados do bem-estar europeus do 

pós-guerra – acreditando, em primeiro lugar, em seu sucesso como forma de superação das 

contradições de classe e, a seguir, que aquele modelo era passível de ser universalizado. 

Sua teoria procedimental da democracia seguiu o mesmo caminho, e mais uma vez 

construiu um modelo ideal, que em certo sentido fechava os olhos para o caráter desigual 

da ordem internacional capitalista. 

Ao ver o edifício do Estado social abalado, todavia, por uma nova reestruturação 

produtiva que desmontou os alicerces que lhe haviam dado sustentação durante os “30 

anos gloriosos” do capitalismo do Pós-Guerra, Habermas, longe de reconhecer certa 

insuficiência em sua análise – como por exemplo o fato de que as contradições de classe 

estavam longe de ser superadas, e sua “pacificação” era apenas uma breve trégua – resolve 

optar por uma radicalização de seu pensamento: aquilo que não pode mais ser obtido em 

âmbito nacional pode e deve ser buscado em âmbito “pós-nacional” – e quiçá “cosmopolita”. 

Podemos dizer, pois, que ao buscar salvar seu projeto Habermas estava tentando, 

concomitantemente, salvar sua própria teoria. 

Abandonando, contudo, alguns aspectos que foram fundamentais na edificação dos 

“Estados de direito” – como o substrato territorial – e acreditando que a base material da 

organização social poderia ser substituída por uma “cultura partilhada” abstrata, Habermas 

retorna a Kant e a uma teoria social fortemente idealista, baseada na perspectiva de que os 

indivíduos - e não mais os Estados - possam tornar-se os sujeitos do direito internacional. 

Essa perda de materialidade, relacionada inclusive ao abandono do referencial territorial, 

acaba por gerar uma proposta incapaz de definir, para si própria, uma “base social fundada 

sobre uma representação e uma mediação dos conflitos coletivos análogos àquelas que 

haviam progressivamente conferido aos Estados nacionais democráticos sua legitimidade” 

(Balibar, apud FARIAS, 2001, p.98). 

Finalmente, é preciso que não esqueçamos de que Estados nacionais representam 

uma forma específica de organização sócio-política-espacial, cuja história está 

indissociavelmente ligada ao desenvolvimento do modo de produção capitalista. Na 

consolidação dessa forma, o território aparece como “determinação de primeiro nível”, o que 

leva Escolar a concluir: 

A história do capitalismo pode ser pensada, então, como uma história da efetiva 

apresentação em cena dos territórios nacionais excludentes e inclusivos. Uma história 

material de construções e rupturas, uma história ideológica de lutas pela hegemonia 
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de classe na dominação simbólica do território e a soberania essencial da 

nacionalidade estatal moderna (ESCOLAR, 1993, p.119). 

 Se isso é verdade, devemos nos perguntar, então, em que medida a superação da 

forma “Estado nacional” e do seu caráter marcadamente territorial – certamente não 

imutáveis, e nem eternas – não passaria pela própria superação do modo de produção 

capitalista, ou pelo menos por sua transformação profunda. Talvez esse raciocínio, em meio 

às continuidades e rupturas que são oferecidas pela história, nos ajude a compreender em 

que medida, apesar das transformações contemporâneas, ainda possuiriam validade teórica 

e histórica as formas de organização estatais-nacionais apoiadas em uma identidade que, 

por mais que tenda a se tornar abstrata, não parece poder prescindir de uma base territorial. 
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