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RESUMO 

 A partir do diagnóstico do cenário internacional no que concerne à globalização e à atuação 

de empresas multinacionais violadoras de direitos humanos, pretende-se evidenciar a 

fragilidade do sistema normativo e a importância de construir um aparelhamento capaz de 

coibir transgressões e, principalmente, proteger a dignidade humana. Após, nos dedicaremos à 

racionalidade que rege a sociedade capitalista moderna, a racionalidade instrumental. 

Passaremos então para um prognóstico habermasiano baseado na razão comunicativa e na 

facticidade e validade do direito, que nos permitirá fazer propostas contrafáticas para 

fortalecer o sistema jurídico interestatal na tentativa de transpor a lógica hegemônica do 

direito pautado na razão instrumental. 

PALAVRAS-CHAVE: direitos humanos; globalização; Habermas; razão comunicativa; 

razão instrumental. 
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 ABSTRACT  

From the diagnostic of the international scenario with regard to globalization and the role of 

multinational companies that violate human rights, aims to highlight the fragility of the 

regulatory system and the importance of building a rigging able to restrain transgressions and 

mainly protect the dignity human. After, we will be dedicated to rationality that governs the 

modern capitalist society, the instrumental rationality. Then we will pass for a habermasian 

prognosis based on communicative reason and facticity and validity of the law, which will 

make contrafatics proposals to strengthen the interstate legal system in an attempt to 

overcome the hegemonic logic of law founded on the instrumental reason. 

KEY-WORDS: communicative reason; globalization; Habermas; human rights; instrumental 

reason. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Os Estados já não são os únicos violadores de direitos humanos no mundo, nem os 

únicos responsáveis por seu respeito e proteção. Nos últimos anos, com o advento da 

globalização e a enorme expansão das relações econômicas, novas ameaças aos trabalhadores, 

ao meio ambiente e às comunidades locais surgiram, impondo desafios inéditos no campo dos 

direitos humanos. 

 O cenário mundial sofreu grandes transformações após meados da década de 1970 que 

refletiram na dimensão da tensão entre o direito ao desenvolvimento e os direitos humanos. 

No contexto da pressão de tratados internacionais de investimento, somado ao desejo dos 

países ditos subdesenvolvidos de lograr êxito no quesito desenvolvimento, as empresas 

transnacionais encontram amplos espaços e grandes vantagens. 

 Junto a esses espaços e vantagens surgem problemas relacionados ao estabelecimento 

e exigibilidade de direitos, bem como da justiciabilidade de organizações empresárias por 

violação desses direitos. 

 A análise da conjuntura internacional se faz necessária para que possamos entender 

qual é o cenário atual dos direitos humanos, bem como do tratamento dado ao 

descumprimento desses direitos por parte das empresas, notadamente as transnacionais.  



Portanto, buscamos explicar o fenômeno conhecido como a mundialização do capital que 

reflete a aliança do capital privado com o poder político numa dimensão globalizada. 

O marco teórico que guiará nossos estudos é a teoria crítica habermasiana, que 

consiste na possibilidade construção crítica e reflexiva do mundo que nos cerca. Nesse desiderato, as 

obras Facticidade e Validade
5
, Teoria da ação Comunicativa

6
 e A constelação pós-nacional

7
 de 

Jürgen Habermas serão base de sustentação teórica para o presente artigo. 

 A grande pergunta que tentamos responder ao desenvolver este estudo é como a 

responsabilidade das empresas transnacionais por violação de direitos humanos pode transpor 

a lógica hegemônica da razão instrumental na modernidade. 

 Para tanto, iremos dividir o trabalho em dois momentos. O primeiro tratará das 

transformações do cenário atual, do diagnóstico dos direitos humanos, bem como da violação 

dessa categoria dos direitos por empresas, mais especificamente pelas multinacionais. 

 Num segundo momento, com base na teoria crítica, faremos um prognóstico para o 

problema da responsabilidade das empresas por violação dos direitos humanos com propostas 

habermasianas para romper com a lógica hegemônica da razão instrumental, que rege a 

sociedade atual. 

 

2 DIREITOS HUMANOS E EMPRESAS: O CENÁRIO ATUAL 

 Quando o assunto é violação de direitos humanos por empresas a grande polêmica 

reside no tratamento jurídico dado às chamadas empresas transnacionais, justamente pela 

dimensão supra estatal que essas organizações assumem. 

 Fruto da intensa transnacionalização da produção de bens e serviços e dos mercados 

financeiros, a nova ordem econômica mundial é influenciada pelo fenômeno da globalização, 

que se intensifica em meados da década de 70. Neste processo, as empresas multinacionais 
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ascenderam a uma supremacia nunca antes notada, constituindo-se um dos 

principais atores internacionais da atualidade. 

 O globalismo ou globalização para Boaventura de Sousa Santos é a influência que 

alguns Estados, os hegemons, exercem sobre outros Estados que estão às margens do sistema, 

impondo valores tanto em nível econômico, quanto político e cultural, tendo em vista que 

deve prevalecer o modelo dos países centrais, aqueles que são tidos como os que já 

alcançaram um maior desenvolvimento. Seguindo essa linda de pensamento, no mundo 

tomado pela globalização, existem ganhadores e derrotados, e é essa lógica que prevalece para 

as políticas e práticas dos Estados modernos ocultando as peculiaridades e características 

distintivas desses Estados, o chamado localismo (SANTOS, 1997). 

 Boaventura entende que globalização não é um conceito fechado, que não existe uma 

entidade única chamada globalização. Ainda segundo o autor existem diferentes processos de 

globalização que se interpenetram, que se relacionam mutuamente. Boaventura define a 

globalização em seu artigo Concepção multicultural dos direitos humanos como o processo 

pelo qual determinada condição ou entidade local estende a sua influência a todo globo e, ao 

fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como local outra condição social ou entidade 

rival (SANTOS, 1997). 

 Já José Luís Fiori, em sua obra O poder global e a nova geopolítica das nações, traz 

uma visão um pouco diferenciada do que representa a “globalização econômica”, mas 

conserva a ideia de que em um processo de globalização impera a lógica nós versus eles, onde 

há sempre um país vencedor e um perdedor: 

(...) pode-se dizer que a “globalização econômica” é um traço originário e 

constitutivo do sistema capitalista, mas não é uma obra do “capital em 

geral”, nem representa o fim das economias nacionais. Muito pelo contrário, 

ela é o resultado da expansão vitoriosa dos “Estados-economias nacionais” 

que conseguiram impor seu poder de comando sobre um território 

econômico supranacional cada vez mais amplo, junto com sua moeda, sua 

dívida pública, seu sistema de crédito, seu capital financeiro e várias formas 

indiretas de tributação seletiva destinadas a cobrir parte dos custos de gestão 

do próprio poder global (FIORI, 2007, p.30-31). 

 A partir dessa concepção é possível admitir mais de um poder global ou império 

mundial, mas não é possível negar a existência de um oligopólio do poder e da riqueza no 

âmbito internacional. Significa dizer que há sempre um grupo de grandes potências que forma 

um núcleo que domina a maioria dos outros Estados nacionais que vivenciam a realidade do 



escasso desenvolvimento econômico e que se tornaram independentes sem deixarem de ser 

parte constitutiva de “territórios econômicos supranacionais” (FIORI, 2007).  

 O cenário atual que divide o globo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos 

ou em desenvolvimento, ou seja, em hegemons e subordinados, gerou uma nova perspectiva 

para os direitos humanos, qual seja, a defesa do sacrifício dos direitos humanos em nome do 

objetivo do desenvolvimento, pautado pelo fenômeno da mundialização do capital. 

 Fiori assevera que  

Por razões diferentes, nos períodos de grande bagunça econômica 

internacional, assim como nos períodos de intensificação da competição e 

das lutas entre as grandes potências do sistema mundial, tendem a se ampliar 

os espaços e as oportunidades para os Estados situados na periferia do 

sistema (FIORI, 2007, p.35). 

 Ocorre que as brechas que se abrem em função desses períodos de caos econômico 

podem ser aproveitadas política e economicamente de diversas maneiras, a depender da 

existência dentro desses países periféricos de uma estratégia de proteção de seus interesses 

nacionais e de expansão de seu poder internacional (FIORI, 2007, p.35). 

 A luta pela inclusão desenvolvimentista desses países situados às margens do sistema 

econômico hegemônico faz com que diante da fraca legislação nacional, da pressão exercida 

por tratados internacionais de investimento e do fraco governo, eles ofereçam vantagens 

megalomaníacas para a instalação e perpetuação das transnacionais em seus territórios, 

mesmo à custa da eliminação da dignidade humana.
8 

 Essa conjuntura vantajosa dos países emergentes possibilita às empresas maiores 

índices de produção, diminuição de custos, redução da carga tributária, regalias relacionadas à 

logística, influência política, entre outros. Junto com esses inúmeros benefícios, a violação de 

direitos humanos seja pela exploração da mão-de-obra, seja pelo desmatamento ou pela 

poluição do meio ambiente, é apenas um dos fatores que incrementa a maximização dos 

lucros obtidos por essas corporações. Dessa forma, opera-se uma barganha de soma negativa, 

pois os países periféricos, com medo de perder as migalhas que receberam em virtude da 

globalização econômica (a instalação das multinacionais em seu território), se desfazem de 

importantes conquistas sociais em nome de um pequeno benefício econômico. 
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 Surge aí a grande questão: como tratar esses grupos econômicos? Diante da 

dificuldade de julgamento e imposição de sanções no âmbito internacional, a qual direito 

nacional devemos submeter essas empresas? Diante da estrutura dessas corporações, com 

matriz em um país, núcleos de produção em outros dispersos pelo mundo, onde julgar as 

violações? Os Estados, em nome do desenvolvimento econômico, estão predispostos a lutar 

para que esses agentes recebam sanções pelo descumprimento de direitos? 

 A busca por essas respostas representa um dos grandes focos de problematização do 

direito internacional. O Estado nacional periférico se mostra impotente e, portanto, de mãos 

atadas em relação à atuação das empresas transnacionais, exigindo assim uma resposta de um 

âmbito mais abrangente, que só pode ser encontrada no seio de um direito internacional 

dotado de facticidade (possibilidade de coerção) e validade (legítimo). 

 Segundo Boaventura,  

O modelo político da modernidade ocidental é um modelo de Estados-nação 

soberanos, coexistindo num sistema internacional de Estados igualmente 

soberanos – o sistema interestatal. [...] O sistema interestatal foi sempre 

concebido como uma sociedade mais ou menos anárquica, regida por uma 

legalidade muito tênue [...] (SANTOS, 1997, p.13). 

 O sistema interestatal regido por essa legalidade frágil pautada no princípio da 

soberania dos Estados e na razão instrumental traz em seu bojo o problema da exigibilidade e 

justiciabilidade dos direitos no plano internacional. Apesar da dimensão e do alcance global 

dos direitos humanos, a falta de uma legalidade forte no âmbito interestatal e de um meio 

eficaz de aplicação de sanções faz com que esses direitos sejam tratados de maneira incipiente 

e apenas internamente pelos Estados. 

 Bem verdade é que nas palavras de Boaventura,  

A tensão repousa por um lado no facto de tanto as violações dos direitos 

humanos como as lutas em defesa deles continuarem a ter uma decisiva 

dimensão nacional, e, por outro lado, no facto de, em aspectos cruciais, as 

atitudes perante os direitos humanos apresentarem em pressupostos culturais 

específicos. A política dos direitos humanos é, basicamente, uma política 

cultural (SANTOS, 1997, p.13). 

 Boaventura advoga a tese de que enquanto os direitos humanos forem tratados como 

uma entidade universal eles tenderão a operar como localismo globalizado, o que para o autor 

seria uma forma de globalização de-cima-pra-baixo. Para que os direitos humanos assumam 

uma faceta contra hegemônica é preciso assumi-los não mais como universais, mas como 

multiculturais (SANTOS, 1997). 



 Isso significa dizer que considerar os direitos humanos como sendo de caráter 

universal é o mesmo que dar a eles o sentido de cultura dominante imposta à dominada. A 

ideia é justamente oposta. Os direitos humanos devem guardar o potencial emancipatório sem 

se valer da lógica da globalização nós versus eles, mas ao mesmo tempo precisam manter a 

identidade e respeitar as culturas dos diferentes Estados que compõem o globo. Assim, o 

direito internacional deve ser o direito internacional dos indivíduos e não dos Estados 

soberanos. A soberania não é mais o ponto central do direito internacional, pois o que se 

espera desse ramo do direito é a defesa do indivíduo aonde quer que ele esteja. 

 Segundo Costas Douzinas em O fim dos direitos humanos os direitos humanos 

geralmente expressam uma ideia de sociedade global, homogênea, seguindo uma lógica única 

e um princípio de unidade que corrobora com a ideia de determinação social. 

Os direitos humanos institucionais são mobilizados em nome de uma cultura 

global, cujos valores e princípios constituem uma tentativa de enclausurar 

sociedades e impor a elas uma lógica única. Se essa lógica é ocidental ou 

qualquer outra pouco importa; o fato é que ela segue um princípio de 

unidade contra as ideias de indeterminação social e autocriação existencial 

prometidas pela história radical dos direitos naturais (DOUZINAS, 2009, 

p.379).  

 O multiculturalismo dos direitos humanos, como defende Boaventura, pressupõe um 

equilíbrio de forças que não é possível quando se discutem esses direitos como entes 

universais e globais. A ideia do multiculturalismo como guia de conduta dos direitos humanos 

é “justificar uma política progressista de direitos humanos com âmbito global e com 

legitimidade local” (SANTOS, 1997, p.13).  

 A autora Flávia Piovesan em Direitos Humanos e o Direito Constitucional 

Internacional, conclui que: 

É nesse cenário que se vislumbra o esforço de reconstrução dos direitos 

humanos, com paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional 

contemporânea. Com efeito, no momento em que os seres humanos se 

tornam supérfluos e descartáveis, no momento em que vige a lógica da 

destruição, em que é cruelmente abolido o valor da pessoa humana, 

tornando-se necessária a reconstrução dos direitos humanos, como 

paradigma ético capaz de restaurar a lógica razoável. A barbárie do 

totalitarismo significou a ruptura com os direitos humanos, por meio da 

negação do valor da pessoa humana como valor-fonte do Direito 

(PIOVESAN, 2006, p.9). 

 É justamente nessa tensão que reside a grande questão de Boaventura de como 

poderão os direitos humanos ser uma política simultaneamente cultural e global. Como tratar 



algo que é de alcance global pautando-se em políticas de cunho cultural? Como criar um 

sistema internacional forte e eficaz baseando-se em regionalismos e na soberania plena dos 

Estados nacionais? 

 A fim de entender os motivos do tratamento dos direitos humanos como algo 

subordinado ao modelo da soberania dos Estados e marcado por aspectos culturais que travam 

sua aplicabilidade, é necessário analisar o tipo de razão que rege a sociedade capitalista 

moderna, a razão instrumental. Além disso, é imperativo compreender o potencial 

emancipatório presente na racionalidade comunicativa, bem como entender a importância de 

um procedimento que transforme os destinatários de uma prescrição internacional em seus 

autores. 

 

3 A CRÍTICA DA RAZÃO INSTRUMENTAL 

 Hoje, apesar da incontestável hegemonia dos direitos humanos como linguagem de 

dignidade humana, existem graves falhas na efetivação dessa categoria de direitos, trazendo à 

tona o questionamento: a quem serve o direito? Os direitos humanos na forma como são hoje 

concebidos servem à luta dos excluídos, dos marginalizados, ou significam barreiras para 

essas lutas?
9 

 Esses questionamentos permeiam a abordagem dos direitos humanos no contexto da 

modernidade. Para desenvolvermos essas ideias se faz necessário recorrer à crítica como 

corrente filosófica para guiar o nosso olhar, já que possui um potencial emancipatório em si, 

ou seja, não se dedica a uma atividade puramente intelectual, mas tem como signo distintivo a 

possibilidade de uma transformação social.  

A palavra de ordem é insurgir-se contra a racionalidade humana, contra a 

racionalidade que dita as relações sociais seja no contexto interno, seja no externo. A análise 

volta-se para o que Habermas irá denominar, em Teoria da Ação Comunicativa, colonização 

do mundo vivido, que se traduz pelo crescente uso da racionalidade não apenas nas ciências, 

na economia e na política, mas em todos os âmbitos da vida, dos afetos, das identidades, dos 

papéis sociais, etc. 
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Esta forma de racionalidade foi denominada de racionalidade instrumental e possui 

como característica o poder de domesticar a potencialidade do dissenso por meio de uma ação 

finalística orientada para o êxito. Garante, dessa forma, a reprodução material da sociedade, 

pois o olhar guiado pelo agir instrumental ignora os meios para garantir a concretização do 

desígnio pretendido. Assim, tudo é utilizado de maneira impessoal, “o mundo e os atores 

sociais são tomados não como sujeitos dotados de opiniões, visões do mundo e crenças, mas 

como meros objetos, como meios com vistas à consecução de um fim determinado” (NOBRE, 

2008, p.20). 

A racionalidade instrumental permite o uso do saber proposicional para a manipulação 

instrumentalizada do mundo, desta forma toda a sua atuação volta-se para a obtenção do 

sucesso, não importando os meios necessários para este desiderato. O importante é que a 

intervenção no mundo da vida seja eficaz, eficiente, certeira. Essa lógica é típica do sistema 

econômico capitalista moderno, materializando-se nas formas de atuação das empresas 

transnacionais em países periféricos.  

Se essa lógica se mantiver inalterada, as empresas, principalmente as transnacionais, 

continuarão a buscar o lucro acima de tudo, mesmo que em detrimento da dignidade humana, 

da proteção ao meio ambiente, da saúde das populações, da proteção e valorização do trabalho 

ou mesmo de uma troca de conhecimentos equitativa entre os membros constituintes da 

comunidade internacional.  

O uso indiscriminado desta forma de racionalidade apresenta impactos nefastos para a 

proteção dos direitos humanos em âmbito global, uma vez que, em nome do chamado 

desenvolvimento, tudo é transformado em meio para atingir o fim último de toda sociedade 

capitalista, qual seja, o lucro. Exemplos dessa forma de atuação empresarial saltam aos olhos 

como se pode depreender da atuação da Chevron em território equatoriano. 
10 
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 Esta petroleira transnacional, pautada por uma racionalidade instrumental, causou 

enormes e incalculáveis malefícios aos indivíduos no Equador em troca de um ganho 

econômico sem precedentes. Segundo o Diplomatique
11

, esta empresa foi responsável pela 

contaminação da água, do solo e do lençol freático em virtude de processos inadequados e 

negligentes de extração do petróleo. Visando reduzir o custo da extração, durante 28 anos de 

exploração quase que exclusiva, a Texaco deliberadamente permitiu que a água, solo e o ar 

fossem contaminados. Durante esse período, a empresa sequer fez um alerta sobre os riscos da 

contaminação e em 1990 a Texaco simplesmente abandona o Equador após expirar o tempo 

de vigência da concessão. A petroleira deixou no país, sem dar solução de tratamento devida, 

mais de 480.000 hectares de área contaminada. 

A situação agravou-se em virtude da impotência do Estado equatoriano ao tratar esta 

questão. O que se viu foi a tomada do território pela Chevron sem a presença de um Estado 

garantidor, sem um sistema normativo interno protetivo e sem um sistema jurídico 

internacional legítimo capaz de coibir as reiteradas violações de direitos humanos e o descaso 

com a população nativa. 

Dessa forma, o presente trabalho pretende não apenas servir de ponto inicial para a 

discussão da relação entre direitos humanos e empresas transnacionais, mas pretende 

fomentar a crença de que a sociedade multicultural pode empreender barragens à 

racionalidade instrumental utilizada deliberadamente pela lógica empresarial moderna.  

Assim, no próximo tópico, iremos nós debruçar sobre a produção habermasiana, 

notadamente sobre os conceitos de racionalidade comunicativa, procedimentalismo, 

facticidade e validade, para que possamos empreender uma solução de cunho internacional 

para um problema oriundo da globalização. Passaremos então a analisar como uma 

democracia global, pautada no princípio do discurso, pode contribuir para a solução da 

pendenga entre empresas transnacionais e o (des)respeito aos direitos dos indivíduos.  

 

4 BARRICADA DEMOCRÁTICA EM NOME DOS DIREITOS HUMANOS: UMA 

PROPOSTA HABERMASIANA  
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 Os indivíduos, com o advento da modernidade, estão inseridos em um cenário onde a 

razão instrumental coloniza os aspectos sociais. Desta forma, até mesmo relações sociais 

pautadas no afeto apresentam uma relação finalística. A finalidade do lucro parece se inserir 

em todas as áreas sociais, e os direitos humanos, nesse intricado jogo de xadrez, se 

apresentam como barreiras para o pleno desenvolvimento comercial/industrial/empresarial. 

Assim, em um mundo marcado por uma irracionalidade (ou seja, por uma racionalidade 

instrumental) busca-se a formação de uma esfera pública internacional voltada para uma 

coordenação apta a pensar os problemas sociais decorrentes de uma atuação colonizada pela 

perspectiva econômica.  

 A pretensão habermasiana, mesmo contrafática, não é marcada por uma criação 

utópica, e sim por uma relação crítica que espera da sociedade o melhor que ela pode oferecer 

e parte dos pressupostos de que nenhuma vida pode ser descartada, uma vez que somos um 

universo dentro de uma unidade. Desta feita, Habermas empreende um verdadeiro ataque à 

racionalidade instrumental. 

 No entanto, o filósofo alemão nos alerta que não se deve buscar finalidade nesta forma 

de racionalidade, ela não pode ser preponderante no momento de formar consensos, ou seja, 

não pode colonizar o mundo da vida. As deliberações nesta área devem ser realizadas sob a 

égide da racionalidade comunicativa. Essa nova perspectiva racional proporciona o 

rompimento com o paradigma da filosofia e envereda pelos caminhos do paradigma da 

linguagem.  

Isso se dá porque a relação proposta por essa nova modalidade de racionalidade está 

entre sujeitos e não entre o sujeito e um objeto, exigindo para o seu funcionamento “a 

integração entre, no mínimo, dois sujeitos capazes de linguagem” (HABERMAS, 1998, 

p.124). O médium da racionalidade comunicativa será, portanto, a própria linguagem, apta a 

produzir entendimentos intersubjetivos ao invés de se preocupar unicamente com o êxito na 

manipulação do mundo da vida. 

 A partir dessa nova forma de pensar e criar as condições sociais se faz necessário a 

atuação livre das amarras do sistema econômico e sem as coações inerentes ao capitalismo. Só 

assim é possível pensar em um consenso racional. Os interlocutores dessa forma de se 

relacionar devem cumprir os pressupostos de validade exigidos por Habermas em sua obra 

Teoria da Ação Comunicativa para que o consenso seja racional, para que seja aceito pelos 

participantes e goze de legitimidade. Após o fomento dessa prática, poderemos problematizar 



as formas de sua implementação, que nada mais é que a introdução de uma forma cogente 

para essas deliberações. 

 A Teoria da ação comunicativa significou a elaboração de uma teoria da sociedade que 

posteriormente foi trabalhada sob o enfoque jurídico. Nesse ponto podemos afirmar que 

questões relevantes para os escritos de Habermas extrapolam os problemas da realidade 

europeia e podem, após uma leitura antropofágica, contribuir para o aperfeiçoamento da 

teorização da experiência jurídica internacional, bem como viabilizar a melhora e/ou 

implemento de formas de legitimidade para o Estado de Direito, além da construção de 

espaços públicos destinados à busca de uma discussão voltada para o entendimento subjetivo 

e não dominada por uma razão típica burguesa (instrumental).  

 O agir comunicativo para Habermas tem por objetivo o entendimento recíproco entre 

os participantes de uma interação com relação a determinada situação. Para que esse 

entendimento seja possível, os participantes devem ser capazes de se criticarem 

reciprocamente e de chegarem, com base em argumentos racionais, a um acordo onde a única 

motivação válida é a força do melhor argumento. 

 Para que o melhor argumento sustente a validade do consenso é necessário que sejam 

cumpridas pretensões de validade. Enquanto no agir estratégico (instrumental) um 

participante atua de maneira egoística sobre outro com a finalidade de convencê-lo a 

satisfazer a estratégia, no agir comunicativo o participante deve agir com base em motivações 

racionais com vistas a colaborar para a construção do melhor argumento. 

 Assim, a adoção de um procedimento sem conteúdo previamente estabelecido pode 

ser a chave para um diálogo apto a formar um consenso entre Estados com matrizes culturais 

diversas. O fato de não se advogar por um conteúdo apriorístico não exclui nenhuma 

alternativa. As escolhas, feitas a partir de uma relação colaborativa, passarão pelo crivo do 

melhor argumento racional, causando uma imposição lógica para todos os destinatários. Estes 

passarão a ser concomitantemente os autores e os destinatários das normas, podendo exigir, 

assim, o seu adimplemento, mesmo que de forma cogente, pois o seu desrespeito significaria 

uma atitude já rechaçada pela comunidade internacional (entendida aqui como uma esfera 

pública) apta a ser extirpada. 

 Dessa feita, não poderíamos subjugar uma decisão legítima em prol de interesses 

egoísticos de uma organização transnacional, dando verdadeira eficácia ao direito 



internacional, pois agora essa decisão não será fruto de uma cultura dominante, mas sim de 

uma forma de comunicação que integra todas as concepções mundanas num espaço ideal de 

discussão. 

Diante desse cenário, Habermas, para forjar um sistema jurídico verdadeiramente 

legítimo, assevera a necessidade de considerar a diversidade de visões de mundo (uma vez 

que a unidade da sociedade tradicional não mais existe) e a mediação que o direito deve 

realizar entre sistemas e o mundo da vida, para que este consiga se escorar não apenas na 

facticidade, mas também na validade.  

Essa solução, entretanto, pressupõe a força integradora que emana do poder 

comunicativo, cujas demandas normativas devem migrar, por intermédio do 

direito, para o plano sistêmico, cujos códigos especializados são surdos para 

a linguagem coloquial que circula no mundo da vida (VILLAS BÔAS FILHO, 

2008, p.159). 

Logo, todos os destinatários de uma norma devem ter a possibilidade real de participar 

do momento de sua confecção. Essa deliberação ocorre no mundo da vida e tem como 

pressuposto a adoção da racionalidade comunicativa. Assim, o consenso formado pauta-se em 

um discurso em que todos os envolvidos podem participar e a única força de coação existente 

estará calcada na força do melhor argumento. O resultado obtido permite que a norma 

introduzida no sistema seja legítima e, por conseguinte, aceita pela comunidade internacional. 

Se passarmos essa discussão para a comunidade global, todos os afetados por 

determinada atividade empresarial poderão deliberar acerca dos limites da atuação destas em 

âmbito mundial. Os consensos formados serão legítimos e constituirão o corpo do direito 

positivo internacional, uma vez que serão dotados da validade (legitimidade) e da facticidade 

(coerção).  

Segundo Habermas, a nova esfera internacional calcada na racionalidade comunicativa 

é denominada constelação pós-nacional. Ele entende que a globalização seria um processo 

que estaria aos poucos aniquilando a capacidade do Estado nacional de proteger seus dos 

efeitos de decisões tomadas fora do âmbito de sua soberania. Diante de um sistema que 

ultrapassa as fronteiras nacionais, Habermas entende que somente mediante um discurso 

comunicativo é possível construir um direito legítimo e, portanto, forte. 

A vantagem desse modelo procedimental de soberania está na capacidade de 

adequação à sociedade contemporânea. De acordo com Habermas, a justiça substancial se 

torna incompatível com uma sociedade plural, pois a justiça substancial pressupõe a 



existência de uma homogeneidade cultural, o que sabemos ser impossível na atualidade. A 

modernidade não comporta uma homogeneidade cultural que garanta um consenso prévio na 

formação da vontade e da opinião pública. No espaço internacional, onde quase tudo pode ser 

debatido, somente um procedimento discursivo, cuja justiça está na garantia de condições 

ideais de discurso, pode ser útil para um modelo de democracia ajustada à sociedade 

contemporânea (SIMIONI, 2007). 

Somente um modelo de soberania procedimental pode garantir um acordo 

normativo racional não apenas entre uma comunidade cultural homogênea, 

mas também entre estranhos, entre culturas diferentes ou entre interesses 

divergentes, produzindo inclusão e integração social (HABERMAS, 2000).
12 

No caso em análise, poderíamos pensar em uma restrição jurídica para a atuação da 

Chevron, pois em uma deliberação não regida por um agir instrumental, mas pelo agir 

comunicativo, a ideia de lucro seria afastada em nome de outros direitos, como por exemplo, 

o da dignidade humana e o direito a um meio ambiente equilibrado.  

Temos, então, que dotar o sistema internacional de um procedimento que permita que 

a sociedade delibere temas de impacto global sem as amarras da racionalidade instrumental. 

Dessa forma, o direito, com toda sua possibilidade coercitiva, poderá ser utilizado em defesa 

dos direitos humanos e não para a tutela de interesses econômicos de empresas globais como 

acontece hoje.  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente texto teve por fim situar o leitor no contexto da globalização econômica e 

informa-lo dos efeitos desse fenômeno para os direitos humanos em empresas, bem como 

demonstrar a importância do marco teórico procedimentalista para a formação da esfera 

pública internacional. A partir da análise do conceito de racionalidade instrumental podemos 

visualizar problemas típicos da globalização no contexto da modernidade e vislumbrar 

possíveis soluções para esses problemas. 
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 HABERMAS, Jürgen. La constelación posnacional, p. 99-100: “Inclusión significa que la comunidad política 

se mantiene abierta a aceptar como miembros de la misma a ciudadanos de cualquier procedencia, sin imponer  a 
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carencias de la integración social y, con respecto a una composición cultural en proceso de cambio, articular una 

común cultura política.” 



É importante compreender que a natureza desse texto foi a de desmistificar uma 

possível e intrincada relação entre os direitos humanos e as ações das empresas 

transnacionais. O processo de normatização do direito internacional legítimo a partir de um 

procedimento neutro mostra-se como uma saída contrafática para a insuficiência das soluções 

apresentadas pelos Estados nacionais modernos.  

Enfim, espera-se que esse esboço teórico sirva de fundamento, mas principalmente, de 

ponto de partida para compreensão de um direito internacional cujo propósito central seja de 

impedir o uso indiscriminado da racionalidade instrumental, impondo uma relativização dos 

direitos humanos em nome de interesses privados. A emancipação dos cidadãos envolvidos 

no debate é um pressuposto para que as deliberações desenvolvidas no mundo da vida 

internacional sejam aptas a introduzir aspectos normativos legítimos ao direito internacional, 

permitindo que o uso da força não seja utilizado para garantir interesses de poucos em relação 

à coletividade e sim para garantir a adoção das regras de um direito internacional 

verdadeiramente legítimo.  
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