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Nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2019, ocorreu, na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), em Porto Alegre, o 

encontro “Jornada Habermas 90 anos”. Realizado por meio de uma parceria 

entre os Programas de Pós-graduação de Ciências Sociais e Filosofia, 

componentes da Escola de Humanidades, o encontro teve como motivação a 

celebração do marco de noventa anos da produção intelectual e atividade de 

Jürgen Habermas. Idealizado desde o seu planejamento inicial como um 

evento interdisciplinar, o encontro reuniu pesquisadores de diversas áreas, 

não se restringindo apenas às oriundas do evento, de diversas regiões, 

incluindo a participação internacional do professor Uwe Steinhoff, da 

Universidade de Hong Kong, autor de uma importante introdução crítica à 

obra habermasiana (The Philosophy of Jürgen Habermas: A Critical 

Introduction). 
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Nos dias 20, 21 e 22 de novembro de 2019, ocorreu, na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), em Porto Alegre, o encontro “Jornada 

Habermas 90 anos”. Realizado por meio de uma parceria entre os Programas de Pós-

graduação de Ciências Sociais e Filosofia, componentes da Escola de Humanidades, o 

encontro teve como motivação a celebração do marco de noventa anos da produção 

intelectual e atividade de Jürgen Habermas. *Gostaríamos de agradecer ambos os 

Programas, bem como o Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA-PUCRS), pelo 

apoio institucional e administrativo, sem estas colaborações não teria sido possível 

desenvolver um evento de tanta qualidade*. Idealizado desde o seu planejamento 

inicial como um evento interdisciplinar, o encontro reuniu pesquisadores de diversas 

áreas, não se restringindo apenas às oriundas do evento, de diversas regiões, incluindo 

a participação internacional do professor Uwe Steinhoff, da Universidade de Hong 

Kong, autor de uma importante introdução crítica à obra habermasiana (The 

Philosophy of Jürgen Habermas: A Critical Introduction). 

O encontro proporcionou a apresentação de pesquisas diversas e a discussão de 

temas variados dentro da perspectiva teórica de Habermas—contemplando, assim, um 

pouco da vasta, rica e profundamente sistemática produção intelectual de nosso 

inspirador, que completava seus noventa anos de dedicação ao estudo e análise da 

realidade social, e que também refletia, para usar as palavras de Barbara Fultner 

(2009, p. 1), seu papel de intelectual público par excellence, postos, não apenas sua 

contribução profícua a inúmeros jornais de grande tiragem, como também seu 

engajamento em diálogo com autores das mais variadas tradições intelectuais, do Pós-

Estruturalismo à Filosofia Analítica, do Neopragmatismo à Hermenêutica, como 

Derrida, Foucault, Rorty, Brandom, Gadamer e Ratzinger. 

Habermas nasceu em 18 de junho de 1929, em Düsseldorf, na Alemanha, mas 

cresceu na cidade vizinha de Gummersbach, onde seu pai dirigia a Câmara da 

Industria e comércio do local, enquanto sua mãe se ocupava dos cuidados da casa. 

Nesse contexto, Habermas descreveu o clima político da casa em que cresceu junto a 

seus dois irmãos como um provável clima típico da época, ou seja, “caracterizado por 

https://doi.org/10.36592/9786587424194-0
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uma adaptação burguesa ao ambiente político, com o qual ninguém queria se 

identificar, mas que tampouco se criticava seriamente” (PINZANI, 2009, p. 13). 

Orientando o seu percurso intelectual através de sua própria experiência de vida, 

Habermas relata em uma palestra realizada em Kyoto, em 2004, suas dificuldades em 

ter nascido com um lábio leporino, deficiência da qual foi operado duas vezes, uma 

após o nascimento e outra aos cinco anos, e que teria lhe mostrado a dependência dos 

seres humanos uns dos outros, pois através de sua experiência na escola, ele afirma 

que os distúrbios comunicativos resultantes de sua deficiência "teriam chamado sua 

atenção para o mundo simbólico da linguagem e para o seu caráter intersubjetivo" 

(PINZANI, 2009, p. 13).  

Quando jovem, Habermas foi membro da Juventude Hitleriana e teve que ir 

para a linha de frente do muro ocidental (Westerwall) com apenas quinze anos. 

Entretanto, com a formação do governo alemão de 1949, vieram as suas primeiras 

decepções políticas, o que alimentou o seu ideal de uma ruptura política durante os 

seus estudos (PINZANI, 2009). Entre os anos de 1949 e 1954, Habermas estudou em 

Göttingen e Bonn, exceto um semestre em que cursou em Zurique, se ocupando 

principalmente de filosofia, história, psicologia, literatura alemã e economia, porém, 

ainda eram excluídos da Universidade os estudos sobre Marx, Freud, filosofia 

analítica, sociologia e em Teoria Social, pois as ciências humanas na época não haviam 

representado uma ruptura com o passado, mudando esse panorama somente a partir 

da segunda metade dos anos de 1950, quando a sociologia finalmente consegui se 

impor novamente como disciplina, e os estudos a partir de Marx voltaram a ser 

relevantes, graças aos escritos de Bloch e Adorno (PINZANI, 2009). A experiência com 

o contexto nazista presente na juventude de Habermas teve um reencontro motivado 

por questões políticas através da sua crítica ao que denominou de passado nazista de 

Heidegger, a partir da qual Habermas publicou um artigo em 1953, que se tratava de 

uma crítica aos escritos até então recentes de Heidgger, que invocavam a "grandeza e 

a verdade interior" do passado nazista (PINZANI, 2009). Assim, ao longo de toda a 

sua carreira, Habermas assumiu publicamente a sua posição ideológica contra 

qualquer possibilidade de retorno ao nacional-socialismo.  

Em 1954, Habermas obteve o título de doutorado e passou a trabalhar como 

livre jornalista, casou-se no ano seguinte, em 1955, com Ute Wesselhoft com quem teve 

três filhos, e na sequência, em 1956, recebeu uma bolsa para trabalhar como assistente 
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no Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt (PINZANI, 2009). Durante os anos em 

que trabalhou como assistente de Adorno em Frankfurt, Habermas participou do 

desenvolvimento de um projeto de pesquisa sobre estudantes e política, do qual veio a 

escrever uma introdução sobre a participação política nas democracias 

contemporâneas, baseado em uma concepção de Estado constitucional próximo as 

ideias de Franz Neumann (PINZANI, 2009). Porém, a relação com Adorno e 

Horkheimer tornou-se conflituosa, devido a divergências ideológicas e políticas, que 

tornaram Habermas aos olhos de Horkheimer um tanto radical, principalmente 

quanto a interpretação de Marx e o papel das teorias marxianas no Instituto, enquanto 

Horkheimer assumia uma postura conservadora, preocupado com a manutenção do 

financiamento público e apoio político do qual dependia o Instituto (PINZANI, 2009). 

Essa relação conflituosa acabou por impedir a publicação dos resultados da pesquisa 

da qual Habermas participou sobre estudantes e política, na coleção científica de 

sociologia editada pelo Instituto de Pesquisa Social, devido à oposição de Horkheimer, 

e vindo a ser publicado somente posteriormente por outra editora. Conflito que 

contribuiu, junto às imposições feitas por Horkheimer, que deveria ter orientado a tese 

de habilitação de Habermas, para o seu pedido de demissão do Instituto (PINZANI, 

2009).  

Desse modo, Habermas realizou a sua habilitação em ciências políticas sob a 

supervisão de Wolfgang Abendroth, em 1961, em Marburgo, graças a uma bolsa que 

obteve em 1959, da Deutsche Forschungsgemeinschaft, para escrevê-la. Sua tese de 

habilitação, intitulada Mudança estrutural da esfera pública, foi publicada em 1962, 

e sua aula inaugural de livre-docência realizada em Marburgo foi sobre "A doutrina 

clássica da política em relação à filosofia social" (PINZANI, 2009, p. 21). Neste 

período, Habermas é encorajado por seu colega Karl-Otto Apel à leitura dos 

pragmatistas americanos, como Dewey, Mead and Peirce, que influencieram sua 

produçãp posterior (SPECTER, 2010, p. 94). 

Embora Habermas reconheça a influência da Escola de Frankfurt em seu 

pensamento apenas a partir da década de 60, fundamental para a sua aproximação 

com a Teoria Crítica, foi sem dúvida, a sua aproximação com o pensamento de Herbert 

Marcuse, com quem ele se encontrou durante os seus primeiros anos em Frankfurt e 

manteve uma amizade por anos (PINZANI, 2009). Ainda em 1961, antes da conclusão 

de sua habilitação, Habermas foi nomeado professor extraordinário em Heidelberg, e 
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sua aula inaugural foi dedicada ao tema "A crítica de Hegel à Revolução Francesa" 

(PINZANI, 2009, p. 21). Posteriormente, em 1964, Habermas assumiu o lugar de 

Horkheimer na cátedra de filosofia e sociologia em Frankfurt. Sua aula inaugural 

abordou Conhecimento e interesse. 

Esse novo período em Frankfurt foi marcado pela atuação de Habermas durante 

a revolta estudantil, entre os anos de 1967 e 1969, como defensor dos objetivos dos 

estudantes, e em contrapartida, pelo seu posicionamento ideológico crítico a algumas 

lideranças estudantis. Em 1971, ano que marca o que ficou conhecida como a virada 

linguística de Habermas, nosso autor ministrou um ciclo de conferências em Princeton 

chamado "Lições para uma fundamentação linguística da sociologia" (PINZANI 2009, 

p. 23), e posteriormente, deixou Frankfurt para assumir a direção do Instituto Max 

Planck de Starnberg na Bavária, junto ao físico e filósofo Carl-Friedrich von 

Weizsäcker (PINZANI, 2009). Em 1973, foi-lhe concedido o prêmio Hegel da cidade 

de Stuttgart. Entretanto, seu posicionamento político, sempre crítico, não agradava a 

toda a elite da filosofia contemporânea, sendo negada a Habermas a proposta de 

nomeá-lo professor honorário da universidade Ludwing-Maximilian de Munique, pois 

durante a fase mais acirrada da confrontação entre o Estado alemão e os terroristas de 

esquerda da RAF, que ficou conhecida como outono alemão, foi promulgado pelo 

governo social-democrata em 1972 o Radikalenerlass, ou seja, o edito sobre os 

extremistas, o qual proibia que membros de organizações que praticassem atividades 

consideradas anticonstitucionais entrassem no serviço público, ou permanecessem em 

cargo público, caso fosse comprovada qualquer atividade anticonstitucional, 

contribuindo para a rejeição de Habermas (PINZANI, 2009).  

Porém durante os anos que se seguiram, além do prêmio Hegel da cidade de 

Stuttgart de 1973, em 1975 Habermas foi nomeado professor honorário do Instituto de 

Pesquisa Social em Frankfurt, em 1976 recebeu o prêmio Sigmund Freud e em 1980 o 

prêmio Adorno da cidade de Frankfurt (PINZANI, 2009). Ainda em 1980, Habermas 

deu inicio a um projeto de pesquisa com duração de cinco anos, fomentado pelo 

programa Leibniz da Deutsche Forschungsgemeinschaft, que se ocupava com o tema 

da teoria jurídica, o que contribuiu para o desenvolvimento da teoria do direito em 

Habermas, expresso por Direito e democracia, e além disso, representa uma 

importante virada no pensamento de Habermas e a redescoberta da filosofia do direito 

e do Estado pela Teoria Crítica (PINZANI, 2009).  
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Apesar dos anos em Starnberg terem sido ricamente produtivos, pois, entre 

outras obras, deram origem a Teoria do agir comunicativo, publicada pela primeira 

vez em 1981, ainda nesse ano Habermas deixou o Instituto Max Planck de Starnberg 

motivado por divergências com alguns colaboradores e retornou à Frankfurt, onde 

havia sido nomeado professor honorário em 1975, e onde permaneceu até 1982. Em 

1983, assumiu a cátedra de filosofia e sociologia na qual permaneceu até a sua 

aposentadoria em 1994 (PINZANI, 2009). Após a sua aposentadoria, Habermas 

continuou ativo mantendo seu engajamento político e intelectual através de seu 

posicionamento crítico frente às questões sociais e políticas latentes e atuais, expresso 

em seus discursos em conferências e principalmente em suas produções pós-

aposentadoria, como A inclusão do outro de 1996, Verdade e justificação de 1999, O 

futuro da natureza humana de 2001, Fé e saber de 2005, que representa mais uma 

vez, uma mudança de perspectiva do pensamento habermasiano. De sua atuação, 

destaca-se o discurso proferido na ocasião do recebimento do prêmio da cidade de 

Kyoto, em 2004, e o discurso na ocasião do prêmio Norueguês Holberg em 2005 

(PINZANI, 2009).  

A importância de Habermas na tradição da Teoria Crítica é evidenciada através 

de sua construção teórica, ancorada na crítica ao diagnóstico social de Adorno e 

Horkheimer em Dialética do esclarecimento de 1947. Para Habermas o diagnóstico a 

que chegaram Adorno e Horkheimer significa uma aporia, pois tinham como objetivo 

investigar a razão humana e as formas sociais da racionalidade, e acabaram concluindo 

que a razão instrumental representava a única forma possível de racionalidade no 

capitalismo administrado, ou seja, a racionalidade desempenha a função de uma 

adaptação da realidade e de conformismo das formas de dominação vigentes (NOBRE, 

2003). Ocorre que, se a Teoria Crítica não encontra mais na realidade social submetida 

ao capitalismo administrado, formas discerníveis como tendências para a 

emancipação, as formas de dominação não podem ser superadas, convertendo o 

projeto moderno de emancipação em sua própria autodestruição, e pondo em risco o 

próprio projeto crítico da Teoria Crítica (NOBRE, 2003).  

Desse modo, Habermas constata que a Teoria Crítica precisa ampliar os seus 

temas e conceitos para alcançar um novo paradigma explicativo, pois os seus conceitos 

originais não são mais suficientes para a construção de uma crítica à realidade atual 

por ignorar aspectos fundamentais das relações sócias (NOBRE, 2003). Sendo assim, 
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Habermas diferencia a razão humana através de dois tipos de racionalidade, a 

instrumental e a comunicativa, na qual a razão instrumental é orientada para o êxito e 

à dominação da natureza, de modo que, possibilita a reprodução material da 

sociedade, e a razão comunicativa é orientada para o entendimento, e permite a 

reprodução simbólica da sociedade (NOBRE, 2003). O passo seguinte de Habermas 

foi então a formulação dos conceitos de sistema e mundo da vida, dos quais a distinção 

entre a ação orientada para fins instrumentais caracteriza a lógica do sistema, e a ação 

orientada a partir da reprodução simbólica para o entendimento, caracteriza o mundo 

da vida.  

Diante da construção teórica de Habermas e sua postura crítica - que até os dias 

de hoje moldam o seu posicionamento intelectual e político - e ainda, sua atuação em 

conformidade com o projeto crítico expresso pela Teoria Crítica, cabe salientar a 

extrema importância do autor e de sua contribuição, se não na tradição de Frankfurt - 

pois esta se refere a alguns pensadores representantes do período entre 1930 e 1940 

marcado pelo exílio - com certeza para a vertente intelectual da Teoria Crítica, que em 

seu sentido amplo representa a orientação para emancipação, demarcando, ainda, o 

que ficou conhecida como a segunda geração da Teoria Crítica.  

 

Porto Alegre, 03 de outubro de 2020. 

 

Claiton Silva da Costa1 

Lara A. Sosa Márquez2 

Patricia Radmann Zucco3 

Ricardo Luis Reiter4 

Orgs. 

 
                                                      
1 Doutorando, Mestre (CNPq) e Licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS). Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Contato: claitoncosta505@gmail.com 
2 Doutoranda e Mestra em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS). Bacharela em Relações Internacionais pelo Centro Universitário da Serra Gaúcha. Contato: 
lara.sosa@acad.pucrs.br 
3 Mestra em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 
Bacharela e licenciada em Ciências Sociais pela mesma instituição. Contato: 
patricia.zucco@acad.pucrs.br 
4 Mestre (CAPES) em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). 
Bacharel e Licenciado em Filosofia. Professor de Filosofia na Secretaria de Educação do Estado do Rio 
Grande do Sul. Contato: ricardo.reiter@edu.pucrs.br 



 

 

 

 

Claiton S. da Costa; Lara A. Sosa Márquez; Patricia R. Zucco: Ricardo L. Reiter  | 17 

 

Referências 

 

FULTNER, Barbara. Introduction. In: Jürgen Habermas: Key Concepts. London: 
Acumen Press, 2011. 

NOBRE, Marcos. Apresentação: Luta por reconhecimento: Axel Honneth e a teoria 
crítica. In: HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos 
conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2003.  

PINZANI, Alessandro. Habermas. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

STEINHOFF, Uwe. The Philosophy of Jürgen Habermas. Oxford: Oxford 
University Press, 2009. 

SPECTER, Matthew. Habermas: An Intellectual Biography. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2010. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. HABERMAS 90 ANOS: CONTRIBUIÇÕES FILOSÓFICAS 
 

 
https://doi.org/10.36592/9786587424194-1  

 

Delamar José Volpato Dutra1 
 

 

1 Introdução 

 

No nonagésimo aniversário de Habermas, depois de quase um século de vida, 

cabe a pergunta pelas grandes contribuições filosóficas. Quais seriam elas? Pretende-

se, a seguir, destacar mais as suas contribuições no sentido específico da 

fundamentação. Na época em que vieram a lume as suas primeiras obras, havia uma 

discussão se o que Habermas fazia era Filosofia ou Sociologia. Essa parece uma 

discussão superada para a nova geração de leitores. De todo modo, a perspectiva da 

fundamentação2 influenciou o modo como muitos leram Habermas no Brasil naquela 

época, na esteira da recepção feita por Almeida, em relação à teoria da verdade, 

Gianotti em relação à racionalidade comunicativa, Stein em relação à crítica à 

metafísica, dentre outros.  

Essa discussão realmente não compõe mais o cenário das discussões atuais, 

porém, ela permanece como pano de fundo, algo dado como garantido. Ainda assim, 

há questionamento recente desse ponto específico, e.g., aquele feito por Steinhoff3. 

Para se ter uma ideia do cenário da época, basta lembrar que havia o predomínio da 

filosofia analítica da linguagem com inspiração no primeiro Wittgenstein, aquele do 

Tractatus, cuja tônica era a defesa das proposições da ciência como sendo as únicas 

portadoras de valor de verdade, o que implicava uma crítica radical, não só da 

metafísica, mas também da ética, da estética, da filosofia política, bem como de outras 

áreas da Filosofia. Sabidamente, sabe-se que tal cenário começou a mudar com a 

publicação de Uma teoria da justiça de Rawls em 1971. Esse contexto é que explica, no 

início dos anos setenta, as preocupações de Habermas e de Apel com a questão da 

                                                      
1 Professor titular da Universidade Federal de Santa Catarina, com atuação na graduação, no Programa de 
pós-graduação em Filosofia e no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. 
2 Ver DE OLIVEIRA, Manfredo Araújo. Sobre a fundamentação. Porto Alegre: EDPUCRS, 1993. 
3 Ver STEINHOFF, Uwe. The Philosophy of Jürgen Habermas: A Critical Introduction. [K. Schöllner: 
Kritik der kommunikativen Rationalität: Eine Darstellung und Kritik der 
kommunikationstheoretischen Philosophie von Jürgen Habermas und Karl-Otto Apel]. Oxford: Oxford 
University Press, 2009. 

https://doi.org/10.36592/9786587424194-1


 

 

 

 

20 | Jornada Habermas 90 anos 

 

 

verdade, bem como por que a ética discursiva nasceu como um programa de 

fundamentação. Um dos textos fundantes da ética discursiva bem resume esse cenário: 

 

"Como já se sugeriu anteriormente, alguns pressupostos básicos da filosofia 
analítica moderna, diante de uma fundamentação da ética normativa, fazem-na 
parecer praticamente impossível. Procuraremos ter presentes os mais importantes 
dentre esses pressupostos:  
Não se pode derivar normas de fatos (ou: de proposições descritivas não se podem 
deduzir proposições prescritivas e, portanto quaisquer 'juízos de valor'). [...] 
A ciência à medida que proporciona cognições conteudísticas, trata de fatos; por 
isso é impossível haver fundamentação científica de uma ética normativa". 
(APEL, 2000 [1973], p. 427) 

 

O texto que se segue é uma leitura em função dessa problemática, 

principalmente. Há outros que destacarão a centralidade de obras distintas, as quais 

não serão aqui mencionadas diretamente, como, Mudança estrutural da esfera pública 

[1962] e O discurso filosófico da modernidade [1985]. 

 

2 Brevíssima narrativa da teoria crítica 

 

Sabidamente, a tese de doutorado de Habermas foi sobre Schelling, intitulada 

O absoluto e a história [1954], na qual ele reconstrói alguns aspectos materialistas de 

Schelling, que foram lidos por Habermas como uma espécie de antecipação do 

materialismo de Marx. A tese foi escrita em nove meses e defendida quando ele tinha 

24 anos. 

A narrativa da trajetória de pensamento, à qual Habermas se incorporou com 

essa tese, tem uma longa estirpe. Talvez, um dos primeiros dessa linhagem tenha sido 

Hobbes, que começou por separar o domínio político do domínio ético e o submeteu, 

via contrato, à forma jurídica. Ainda que Maquiavel possa ter os créditos dessa 

mudança de perspectiva, certamente, foi Hobbes que o fez sob o ponto de vista dos 

direitos, justamente a determinação que veio a se tornar a gramática da justiça depois 

dele. Mesmo um autor como Honneth, ainda que tardiamente, alinhou-se a essa 

perspectiva no seu livro O direito da liberdade [2011].  

Sabidamente, Rousseau foi um dos primeiros a se indispor com essa separação 

entre o público, o social, e o privado, determinado pela gramática dos direitos, sem, 

contudo, ter podido deixar de considerar, de algum modo, tal separação e tal 

gramática. Tanto é verdade que Schmitt afirma haver em Rousseau uma fachada 
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liberal, ou seja, um aspecto do privado que permanece, ainda que o núcleo do seu 

pensamento seja o caráter público, vale dizer, para Schmitt, o caráter homogêneo da 

vontade geral, que sobrepor-se-ia ao indivíduo, sem cerimonias. Pois bem, Kant, ainda 

que possa ser um rousseauniano moderado no direito público, acabou por manter a 

separação hobbesiana entre a virtude e o direito em sua A metafísica dos costumes. 

Hegel, não pôde deixar de vislumbrar, nessa separação, o predomínio do que 

ele chamou de sociedade civil. A bem da verdade, para ele, o Estado se tornara, na 

modernidade, incluso em Rousseau, um epifenômeno do âmbito privado. Como 

indício disso, basta lembrar da crítica que ele endereça ao tratamento jurídico que Kant 

oferta do casamento, como sendo escandaloso: "[...] matrimônio (matrimonium), i. e., 

a ligação de duas pessoas de sexo diferente para a posse recíproca de suas propriedades 

sexuais ao longo de uma vida" [§24]. Deveras, o que o Estado acaba por operar, em 

Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, é a instituição e/ou proteção da propriedade privada, 

juntamente com a vida e a liberdade. Na sequência, tanto o direito abstrato [pessoa, 

posse, propriedade, contrato, ilícito], quanto a moralidade, serão subsumidos e 

conservados, por Hegel, em um novo domínio, aquele da eticidade. No demais, Hegel 

conseguirá vislumbrar, amiúde, eticidade na família, na sociedade civil, ou seja, no 

mercado [produção e consumo], bem como no Estado, este uma determinação 

propriamente ética. 

Marx, o leitor de Hegel, critica, desconstrói, essa caracterização ética do direito, 

da moral, do mercado e do Estado. Ele retira impiedosamente qualquer aura ética 

desses conceitos e vindica a interpretação que Hegel quisera questionar, contra o 

próprio empreendimento de Hegel. Dito claramente, família e Estado seriam tão 

somente epifenômenos do âmbito privado, do mercado, da economia capitalista. Marx 

mostra que na eticidade do Estado hegeliano não há nada mais do que as diretivas da 

grande propriedade fundiária. Para Marx, mercado, moral, Estado, família não são 

determinações éticas, e, nem de longe, geram solidariedade, fraternidade, ao 

contrário, geram alienação, exploração, pobreza, mesmo escravidão. Família, moral e 

Estado [aí incluído o direito], seriam meramente epifenômenos da alienação do 

trabalho, própria da economia capitalista. 

Porém, no início do séc. XX, já tinha ficado claro que a crítica marxista precisava 

ser atualizada, melhorada. Isso, de fato, acontece com História e consciência de classe 

de Lukács de 1923 que incorpora os estudos de Weber sobre a perda de sentido e a 
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perda de liberdade, um diagnóstico mais apropriado da modernidade. O conceito de 

reificação por ele desenvolvido visava a justamente dar conta desses problemas, mas 

Horkheimer e Adorno radicalizaram os efeitos da perda de liberdade e da perda de 

sentido pela incorporação da psicanálise. A Dialética do esclarecimento foi publicada 

em 1944 e marca quase um caráter derrotista da teoria crítica. Vale relembrar, o herói 

grego Ulisses parece ter ficado imobilizado na deformação dos ouvidos tampados pela 

cera. O trabalho parece despotencializado de qualquer positividade dialética. Eis, 

propriamente, a dialética negativa. É nesse ponto dos trabalhos de Horkheimer, 

Adorno e Marcuse, incluindo Benjamin, que Habermas adentra na teoria crítica. 

 

3 Habermas e a teoria crítica 

 

Nesse contexto, põe-se a primeira tentativa de Habermas de renovação da teoria 

crítica pelo viés da teoria do conhecimento. Conhecimento e interesse [1968] 

movimenta um interesse técnico para as ciências da natureza, um interesse prático 

para as ciências do espírito e um interesse emancipatório para a teoria crítica. Tais 

interesses teriam caráter transcendental e tornariam possível as várias áreas de 

conhecimento das quais dependeriam a reprodução da espécie humana, o trabalho e a 

interação. 

A Teoria da ação comunicativa, 1981, marca a incorporação da filosofia da 

linguagem pela teoria crítica reconstruída por Habermas, que havia sido preparada 

por Trabalho e interação [1967], Christian Gauss Lectures ministradas em Princeton, 

1971, Teorias da verdade, 1972, Transformação da Filosofia de Apel, 1972-3, 

Pragmática universal, 1976.  

Tem-se, durante a década de 70, em conjunto com Apel, o desenho da 

racionalidade comunicativa. Tratava-se, então, de analisar/reconstruir as condições 

de possibilidade desta manifestação da racionalidade. A ação comunicativa, situada 

entre discurso e mundo vivido, tem como telos o entendimento, a validade [Geltung] 

como aceitação, já, o discurso tem como telos o consenso, a validade [Gültigkeit] no 

sentido da aceitabilidade. A prova apropriada para uma condição transcendental de 

possibilidade não seria uma prova demonstrativa. Com efeito, a questão é disputada 

desde os filósofos gregos, que mobilizaram uma prova como refutação. Aristóteles, no 

livro Gama da Metafísica usou com propriedade esse argumento. A prova do princípio 

de não contradição só pode ser por refutação, mostrando que mesmo aquele que viesse 
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a negar o referido princípio, já o estaria utilizando. Para que a prova funcione, é preciso 

que o cético diga algo com sentido, ou seja, pratique um ato de fala, mesmo que seja a 

negação do princípio de não contradição. Para fazer uma proposição com sentido, 

negando o referido princípio, ele teria que utilizá-lo. Descartes repetiu uma prova 

análoga com cogito. Quem duvida que pensa, está pensado e, portanto, existindo. Apel 

e Habermas repetem algo análogo. De tal forma que aquele que pedir uma 

demonstração não a terá. O lado filosófico das provas por refutação é que elas, 

diferentemente, das demonstrações, aportam uma prova de algo que não está 

propriamente explícito nas premissas, ou seja, tratar-se-ia de uma abdução mais do 

que de uma dedução. Vale lembrar que para Wittgenstein, todas as proposições da 

lógica dizem o mesmo, a saber, nada, pois não implicariam mais conteúdo nas 

conclusões do que haveria nas premissas. Com isso, ter-se-ia a primeira proposição da 

filosofia, ou seja, a refutação do cético teórico4. Dito claramente, não haveria como 

negar a pretensão de verdade das proposições, sob pena de autocontradição, como em 

Aristóteles. 

No âmbito da filosofia teórica, tem-se a contribuição do conceito discursivo de 

verdade, formulado pragmaticamente. O núcleo do argumento consiste na 

apresentação de uma concepção de verdade que une a versão epistêmica da verdade 

discursiva com a versão realista da verdade pragmática ( VOLPATO DUTRA, 2003, p. 

219-231). 

Para a narrativa aqui feita a propósito de Habermas, ele vai encontrar, junto 

com Apel, nas condições de possibilidade do significado como uso, ou seja, da 

comunicação, como que implícito, algo equivalente ao princípio de universalização. 

Com isso, tem-se um tipo de fundamentação da ética universalista que a resgata da sua 

gênese pela sociedade burguesa. Esta é a primeira contribuição: Habermas volta a dar 

um possível caráter emancipatório à ética, como bem aponta Apel: 

 

"Embora essa ética não possa deduzir o engajamento concreto na situação, ela 
pode conferir um parâmetro para a crítica, com base no qual o próprio 
engajamento pode se medir – seu êxito e seu fracasso. Essa necessidade não irá 
'extinguir-se' com a 'burguesia', mas isso ocorrerá em todo caso quando a filosofia 
for 'superada' por sua 'efetivação'). (APEL, 2000 [1973], p. 489.) 

 

                                                      
4  Para uma visão divergentes desta apresentada ver STEINHOFF, Uwe. The Philosophy of Jürgen 
Habermas: A Critical Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2009. 
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A ética havia sido jogada fora por Marx com a água do banho. A ética já tinha 

sido desenhada nos textos da década de 70. Ela é operante na Teoria da ação 

comunicativa, muito embora nesta obra, a fundamentação da teoria crítica seja feita 

um passo atrás em relação à ética, a saber, na racionalidade comunicativa. De todo, é 

a perspectiva da fundamentação da ética que que lhe permitirá em 1986 nas Tanner 

Lectures recuperar também o direito, o que se consolida em 1992 com Faktizität und 

Geltung. Nisso, a sua segunda contribuição. 

Em conexão com o direito, há uma diversidade de pontos a seres destacados. 

O primeiro deles é aquele referente direitos básicos para todos 5 , os quais 

nascem da interconexão entre os conceitos de forma jurídica e de princípio do 

discurso. A rigor, o princípio do discurso, vertido em uma forma jurídica, aparece 

como princípio da democracia. O princípio da democracia vem a lume contendo em si 

o Estado de direito, o que implica uma fundamentação do Estado de direito 

democrático. A democracia deliberativa fica a meio caminho entre uma versão mais 

republicana, como a de Arendt, e mais liberal, como a de Schumpeter. Vale destacar, 

nesse ponto, o tratamento que Habermas oferta da política. Ao contrário do que 

parece, a sua concepção de política tem como pano de fundo o seu tratamento por 

Hobbes e por Schmitt, portanto, ela considera as diferenças entre 

autoridade/dominação [Autorität/Herrschaft], poder [Macht]/violência [Geltung]. O 

direito é chamado a mediar a relação entre a ação comunicativa e a política nesse 

sentido amplo, já que é o direito que opera a ancoragem do Estado (e do mercado) no 

mundo vivido. 

O segundo ponto a destacar, já desde a Teoria da ação comunicativa, é o seu 

diagnóstico das insuficiências do paradigma do trabalho como motor da emancipação. 

Com isso, o mercado, e nele o trabalho, passa a ser considerado como uma 

determinação sistêmica, neutralizado normativamente, que, pelo menos até o 

momento, aparece como uma realidade insuperável, que, não obstante, poderia, ao 

menos por ora, ser domesticado, a fim de se adequar a determinações compensatórias 

em decorrência de seus efeitos patológicos indesejados, pela via dos direitos sociais e 

                                                      
5 Steinhoff sustenta versão diversa: "[…] we are actually morally required not to treat all people with 
equal respect and concern. For one thing, the guilty can hardly have the same rights and moral standing 
as the innocent; and they certainly do not deserve the same treatment or to be treated “as equals.” 
Therefore, a commitment to justice is not compatible with a commitment to liberal egalitarianism and 
equal respect and concern" [STEINHOFF, Uwe. Against Equal Respect and Concern, Equal Rights, and 
Egalitarian Impartiality. IN Do all Persons Have Equal Moral Worth: On “Basic Equality” and Equal 
Respect and Concern. Oxford: Oxford University Press, 2015, p. 172]. 
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da proteção ambiental. Esse é um ponto que permite a Habermas se contrapor à tese 

de Weber, seguida a não mais poder por Horkheimer e Adorno, de que a técnica e a 

ciência, na sua empreitada de dominação do mundo, implicariam necessariamente a 

dominação do homem pelo homem, determinando a perda do sentido e a perda da 

liberdade. Para o iluminista Habermas, a dominação da natureza constitui-se em um 

pressuposto conectado com a sobrevivência da nossa espécie que não implica 

necessariamente a dominação do homem pelo homem, dentre outras razões porque 

seria possível vislumbrar uma sociedade que não seria mais tão dependente do 

trabalho ou, então, de uma dominação entre os humanos que já não poderia se basear 

preponderantemente na exigência do sacrifício. Eis a tese básica de Técnica e ciência 

como ideologia de 1968, que parece cada vez mais se confirmar6. Talvez, isso pudesse 

pô-lo em acordo com uma certa leitura de Marx, segundo a qual o aumento das forças 

produtivas implicaria o aumento das possibilidades emancipatórias, ao fim, 

conducente ao próprio comunismo, bem como pô-lo-ia em acordo com Hegel, para 

quem, no §198 da Filosofia do direito "A abstração do produzir torna o trabalho, além 

disso, sempre mais mecânico e, com isso, torna-o no fim apto para que o homem possa 

dele se retirar e deixar a máquina entrar em seu lugar." Dito claramente, o capitalismo 

não é a única fonte de patologia. A ele deve-se ajuntar aquelas do Estado, em 

fenômenos como o totalitarismo e o fundamentalismo. 

Terceiro, o Estado é pensado como um sistema com uma linguagem própria e 

que, pelo menos por ora também, permanece um outro elemento insuperável. 

Pareceria ser constitutivo da moral aplicada a seres racionais finitos a existência de 

certos déficits que tornariam necessária a sua complementaridade pelo direito estatal 

nos itens da motivação, da organização e da cognição. 

Quarto, o direito passa a ser visto como um dispositivo aproveitável para fazer, 

como sublinhado, a conexão, a ancoragem no mundo vivido, na racionalidade 

comunicativa, dos sistemas econômico e estatal. Portanto, não se trataria mais de 

eliminar, pela revolução, o mercado e o Estado, mas de domesticá-los para o desiderato 

de poderem contribuir com a emancipação, em acordo com a ação comunicativa. 

Com fundamento na racionalidade comunicativa, Habermas não só pôde 

recuperar, da crítica radical do marxismo, como determinações emancipatórias, a 

                                                      
6 Ver ARAYA, Daniel. O que vem após a pandemia? Especialistas apostam no Renascimento Digital. 
https://forbes.com.br/colunas/2020/04/o-que-vem-apos-a-pandemia-especialistas-apostam-no-
renascimento-digital/ [Acesso 19/04/2020]. 
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ética, os direitos fundamentais, como, também, pôde pensar na domesticação do 

Estado, na figura do Estado de direito democrático, vinculado aos direitos 

fundamentais, e na domesticação do mercado, pela via o Estado de bem-estar social. 

 

4 Bioética e religião 

 

No texto O Futuro da Natureza Humana. A caminho da eugenia liberal?" 

[2005], Habermas se posiciona contra uma eugenia liberal. Ele aponta para a miopia 

de tal posição, a qual residiria em conceber a manipulação genética como um aumento 

da liberdade de escolha, melhor seja dito, da liberdade de escolha sobre o corpo de um 

outro, não considerando as implicações sobre o terceiro envolvido, da mesma forma 

como um agente econômico, que concentra as atividades produtivas e de prestação de 

serviços de um setor da economia, avalia tal ato como exercício de sua liberdade de 

iniciativa. Nesse particular, Habermas imputa uma relação estreita entre a liberdade 

voltada à autorrealização e atitudes, disposições e propriedades condicionadas 

geneticamente, (HABERMAS, 2001. p. 105) de tal forma que a manipulação se torna 

condenável, quando fixar [festlegen] a pessoa a um determinado plano de vida, quando 

restringir [einschränken] a liberdade para escolher uma vida própria (HABERMAS, 

2001. p. 105), o que implicaria a fixação [fixieren] às intenções de um terceiro, a qual 

seria irreversível para o sujeito, constituindo-se, portanto, em um paternalismo 

peculiar (HABERMAS, 2001. p. 109 - 110).  

Desse modo, mesmo que, sob o ponto de vista da justiça distributiva, a eugenia 

pudesse ser justificada um segundo o modelo liberal, como pensam Dworkin e Rawls, 

ainda assim ela seria viciada por um tipo de assimetria entre o programador e o 

programado, incompatível com uma moral de sujeitos livres e iguais. 

No texto Crer e saber publicado em O Futuro da Natureza Humana. A caminho 

da eugenia liberal? Habermas já chamara a atenção para o que a secularização 

incessante da sociedade pós-secular exige dos cidadãos crentes e não crentes, em um 

Estado constitucional democrático. Continuando essa linha de raciocínio, Entre 

naturalismo e religião: estudos filosóficos [2005] analisa duas tendências que 

desafiariam as convicções de se viver em uma ordem democrática: o naturalismo das 

imagens de mundo e a crescente influência da religião. Nesse sentido, o naturalismo 

se alicerçaria em uma autocompreensão objetivada da pessoa, uma 

autoinstrumentalização, cujo paradigma se encontraria na área da biogenética. Tal 



 

 

 

 

Delamar José Volpato Dutra | 27 

 

autoinstrumentalização descuidaria dos aspectos normativos da modernidade, 

implicando falta de senso crítico, o que determinaria a necessidade de se estabelecer 

limites, tanto para a fé, quanto para o saber (HABERMAS, 2007, p. 9). Nesse sentido, 

o pensamento crítico estabeleceria relações falibilistas, tanto com a ciência, quanto 

com a religião (HABERMAS, 2007, p. 13).  

Na disputa entre a naturalização do espírito e o impulso cognitivo à base das 

religiões, ele sustenta a tese hegeliana, "segundo a qual, as grandes religiões 

constituem parte integrante da própria história da razão" (HABERMAS, 2007, p. 13). 

Ele concebe a religião como articulação da consciência do que falta ou do que falhou, 

preservando dimensões às quais o mundo secularizado pode provocar um dano 

irreparável. O ponto é que a manutenção da convicção nas determinações do Estado 

de direito democrático teria a sua fonte em uma solidariedade que não brotaria do 

próprio direito (HABERMAS, 2007, p. 9), não podendo as doutrinas religiosas serem 

alijadas dessa empreitada . Em outras palavras, a formação da opinião e da vontade 

não pode ser feita coativamente (HABERMAS, 2007, p. 12). 

Há dois aspectos salientes na filosofia da religião de Habermas. Primeiro, de 

acordo com ele, Kant seria o arauto de uma filosofia da religião agnóstica que, no 

entanto, não consideraria a religião como supérflua. É nesse sentido que se deve 

entender a apropriação racional de conteúdos religiosos. Kant teria, portanto, operado 

uma apropriação salvadora de conteúdos religiosos nos limites da simples razão, de tal 

forma que ele poderia ser considerado exemplar da possibilidade de tradução racional 

de conteúdos cognitivos presentes na religião 7 . Segundo, no que diz respeito às 

implicações políticas da tradução da religião para argumentos publicamente 

aceitáveis, Habermas analisa se tal exigência de tradutibilidade por parte dos cidadãos 

religiosos se constituiria em uma exigência do Estado que feriria o requisito de sua 

neutralidade em relação a concepções abrangentes de bem. 
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2. MUNDO DA VIDA E ESFERA PÚBLICA EM E PÓS HABERMAS: 

MUNDO DA VIDA, ESFERA DAS POSSIBILIDADES? 
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1Habermas e a Democracia: a relação entre Mundo da Vida e Esfera 

Pública  

 

Ao empreender uma análise do pensamento filosófico-político contemporâneo 

pós-metafísico pode-se observar a instância em que se situa a ideia de pluralismo, esta 

é, a da práxis. Para este estudo, o recorte analítico-crítico proposto é a tese do filósofo 

alemão Jürgen Habermas, para quem o procedimento discursivo que ancora a práxis 

do modelo democrático não se explica sem que alcemos mão da noção de pluralismo, 

este entendido como práxis discursiva que emerge dos “mundos da vida” e ganha 

potencial de universalização na esfera pública.  

Neste sentido, Habermas em “Direito e Democracia” (1998) afirma que o 

mundo da vida: 

 

[…] dispõe das antenas adequadas, pois em seu horizonte se entrelaçam as 
biografias privadas dos «clientes» desses subsistemas funcionais que em cada caso 
possam ter fracassado em suas operações. (…) A parte da religião, a arte e a 
literatura, somente os âmbitos da vida «privada» dispõem de uma linguagem 
existencial na qual é possível fazer um balanço biográfico dos problemas gerados 
socialmente (HABERMAS, 1998, p. 445).  

 

O mundo da vida atua no espaço da cultura como uma espécie de lócus de 

identificação e encontro onde nascem demandas morais, políticas, sociais etc. No 

mundo da vida, forjam-se linguagens políticas comuns dos atores que movidos por 

interesses compartilhados encontram-se igualmente como sujeitos demandantes das 
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mais diversas pautas com vistas à elevação ao debate público. No mundo da vida, as 

demandas existenciais se descortinam e ganham corpo através das redes tecidas entre 

sujeitos, os quais em suas esferas privadas identificam também problemas de natureza 

pública e deslindam categorias de necessidades percebidas em suas vidas privadas.  

Por sua vez, a ascensão ao debate público dependerá temporalmente da história 

enquanto projeto de transformação e ascensão moral das sociedades, o que ganha 

status formal e discursivamente pragmático no âmbito da esfera pública. Para 

Habermas, a racionalidade discursiva é a consecução de um processo que passa pela 

capacidade de assimilação individual, percorre as esferas de significação social ou 

mundos da vida e o que dela ‘ascende’ é então o extrato do que poderá ser 

compreendido como tema de interesse público. Em outras palavras, são espécies de 

filtros que permitem identificar o potencial universalista de um tema, a partir sempre 

de um nexo com a realidade e as demandas morais das sociedades. 

Em se tratando da esfera pública, Habermas destaca:  

 

[…] as informações e razões são objeto de elaboração e se convertem em opiniões 
focalizadas. O que converte estas opiniões assim reunidas em opinião pública é a 
forma como se produzem no amplo assentimento pelo qual vêm «sustentadas» 
(HABERMAS, 1998, p. 442). 

 

Isto é, a esfera ou espaço da opinião pública é aquela em que os cidadãos sob a 

forma de público se apresentam providos da informação necessária para chegar ao 

debate público. Neste espaço dá-se passo ao âmbito da argumentação onde uns e 

outros devem expor publicamente argumentos racionais que: i) possam ser 

amplamente aceitos por todos os afetados; ii) possam ser abandonados ou 

reformulados uma vez que o interlocutor seja convencido da existência de melhor 

argumento. Com roupagem formalista e pragmática Habermas formula, assim, o 

processo de formação da opinião pública, como o processo de formação racional do 

discurso que se apoia em pretensões de validade universalistas (PU).  

Para dar os últimos passos neste exercício de síntese destaca-se que a esfera do 

mundo da vida é engendrada no pensamento habermasiano como transitoriedade, isto 

é, o mundo da vida é epistemicamente desprovido de condições pragmático-formais 

para o discurso público e dele somente cabe esperar a catalisação das demandas. Até 

aí, as filósofas feministas da Teoria Crítica Fraser e Benhabib não parecem discordar 

de Habermas, pois compreendem que PU (princípio de universalização) é condição de 
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possibilidade para pensar uma teoria política capaz de tensionar as condições do 

discurso ao âmbito da publicidade.  

 

2 Fraser e Benhabib: redimensionando o lugar de análise  

 

Quanto a instância metodológica de partida, as teorias críticas feministas de 

Benhabib e Fraser partem do mesmo pressuposto teórico de que parte não só 

Habermas, mas toda a teoria crítica, quanto ao compartilhamento do legado deixado 

por Marx, qual seja: uma metodologia analítico-crítica da realidade social e política 

ancorada em um diagnóstico crítico da realidade vivida, diagnóstico este que abriria 

espaço para um projeto emancipatório dos sujeitos e teria por meta formar cidadãos 

livres e autônomos.  

Pese a isso, Fraser e Benhabib assumem uma postura de inflexão em relação a 

Habermas no que tange exatamente a compreensão habermasiana da relação entre 

mundo da vida e esfera pública. Ambas estão convencidas de que sua pragmática 

formalista não abarca uma série de elementos linguístico-performáticos de natureza 

moral, cultural, religiosa, econômica etc. que denunciariam distrofias importantes 

nesse lócus de transição entre a esfera privada e a esfera pública e que demandam a 

atenção de uma teoria crítica que se pretenda emancipatória. 

Para Nancy Fraser e Seyla Benhabib há um vazio de compreensão 

historicamente situada no pensamento de Habermas que denota falhas em seu 

diagnóstico de realidade, em especial, no que se refere aos processos de interação que 

se forjam no âmbito do mundo da vida dando lugar a distrofias no processo de 

transição mundo da vida – esfera pública. Tais questões ainda que possam ter sido 

entendidas como “secundárias” para empreender o debate público em dado momento 

pelo próprio Habermas2, não parecem perder o status de denúncia e rearranjo que este 

diagnóstico demanda inclusive para melhor compreender e delimitar algumas das 

categorias que compõem a teoria habermasiana. 

Ao partirem dos aspectos acima mencionados as filósofas herdeiras da teoria 

crítica, empreendem seus próprios debates com Habermas. Neste sentido, abaixo 

apontam-se recortes críticos que foram por elas problematizados: 

                                                      
2 Em “Direito e Democracia: entre facticidade e validade” (1998), Habermas menciona as críticas das 
feministas a sua teoria mas responde afirmando que os elementos histórico-analíticos que lhe foram 
questionados em seu diagnóstico não afetariam o ‘núcleo’ de sua teoria.  
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A crítica de Nancy Fraser: Segundo Fraser (1993, p. 119), “no final de 

transformação estrutural ficamos sem uma concepção do âmbito público 

suficientemente diferenciada da concepção burguesa capaz de cobrir as necessidades 

da teoria crítica atual”. Neste sentido, Fraser atenta para a importância da superação 

do formalismo habermasiano com vistas a alcançar uma resolução plausível para os 

problemas práticos de desigualdade entre os participantes do discurso. Sendo assim, 

situa na redistribuição dos recursos o elemento nuclear dos processos de construção 

de políticas capazes de superar a desigualdade entre os participantes no discurso. 

A argumentação de Fraser fixa-se no nível de uma teoria social crítica de corte 

feminista, tornando a categoria do gênero seu ponto de referência e o vínculo 

argumentativo em que se sustenta a interlocução crítica que se propõe a desenvolver 

frente ao projeto habermasiano.  

Partindo então de uma “concepção historiográfica revisionista” Fraser 

identifica quatro aspectos fundamentais que permitiriam defender que a concepção de 

esfera pública proposta por Habermas está apoiada em uma visão idealizada 

“masculinista burguesa” específica do âmbito público. Os quatro aspectos que a autora 

destaca são: 

 

a) A suposição de que os interlocutores no âmbito público são capazes de colocar 
“entre parênteses” as diferenças de status e deliberar “como se” fossem 
socialmente iguais. 
b) A idealização de que uma multiplicidade de públicos em competição está 
necessariamente mais distante e não mais próximo de uma verdadeira democracia 
e que um âmbito público único seja sempre preferível a um nexo de múltiplos 
públicos. 
c) A demarcação de que os discursos nos âmbitos públicos devem restringir-se a 
deliberação sobre o bem comum e que a aparição de interesses privados e assuntos 
privados são sempre indesejáveis. 
d) A alegação de que um âmbito público exige uma aguda separação entre a 
sociedade civil e o estado. (FRASER, 1993). 

 

Fraser descortina um cenário analítico sumamente relevante para o projeto 

político emancipatório feminista, o que passa obrigatoriamente pela denúncia das 

diferentes frentes de normalização das desigualdades próprias do discurso do 

patriarcado. Neste caso específico de seu debate com Habermas:  

 
i) compreender que as estruturas formalmente diversas que foram desenhadas 
por Habermas alimentam na prática da realidade vivida o silenciamento das 
demandas por justiça que emanam dos espaços próprios do mundo da vida;  
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ii) denunciar que a arquitetura engendrada por Habermas encobre potenciais de 
assimetria entre os sujeitos que se realizam em vista dos projetos de vida, das 
diferenças que demarcam os seres enquanto dotados de biografias;  
iii) demarcar que a separação formal das esferas formadoras do estado inscreve um 
os centrais problemas apontados pelas feministas, este é, apesar de que 
formalmente as instâncias da vida privada e da vida pública estão constituídas 
como separadas há uma evidente retroalimentação de natureza moral arraigada 
que articula a divisão do que e quem pode ou não adentrar o espaço público.  

 

A crítica de Seyla Benhabib: Na obra “Crítica, Norma e Utopia” (1986), um dos 

principais pontos levantados por Benhabib é à filosofia do sujeito alegando que apesar 

das inovações apresentadas por Habermas, este não teria conseguido se desvincular 

totalmente da teoria do sujeito em sua teoria da ética comunicativa.  

Para ela há uma evidente aproximação de Habermas com o hegelianismo, o que 

se expressa em sua compreensão ‘descarnada’ de sujeito em dois aspectos: i) a história 

é vista como o desenvolvimento de um sujeito singular que é externalizado no processo 

histórico; ii) a emancipação estaria relacionada à reapropriação da herança desse 

sujeito. Na mesma linha interpretativa, Benhabib irá problematizar o viés kantiano 

adotado pelo herdeiro de Frankfurt. Tal aproximação suporá o que ela chamará de 

excessos racionalistas, tais como: o pragmatismo transcendental, o 

procedimentalismo e a aceitação dialógica de compromissos universal-igualitários.  

A esta compreensão do status que o ocupa o sujeito no pensamento 

habermasiano se filia a crítica de que ele teria deixado a um lado aspectos radicais que 

abarcam as práticas de interação humana como necessidades e solidariedade, 

entendidos como parte da gama de expressão dos direitos. Por sua vez, o cerne de sua 

crítica à Habermas relaciona-se com o fato de que ele ignoraria diferenças 

especialmente socioculturais que constituem a natureza do que Benhabib chamará de 

‘outro concreto’, o que a leva a rejeitar a tese do outro generalizado apresentada por 

Habermas como o protagonista na conformação de uma racionalidade comunicativa.  

Para Benhabib (1992; 1986) a chave analítica de superação dos excessos 

acometidos por Habermas em vista de uma “racionalidade universal” demanda dar vez 

a uma análise do que ela vai chamar de outro concreto 3 . Nesse sentido, o outro 

concreto diz respeito a todo e qualquer ser racional, como um indivíduo com uma 

                                                      
3  Esta proposição analítica apresentada por Seyla Benhabib parte de sua análise dos estudos 
apresentados por Carol Gilligan na obra In a Different Voice: Psychological Theory and Women’s 
Development (1982), a qual o faz em detrimento das conclusões alcançadas por Lawrence Kohlberg e 
que foram assumidas por Habermas na obra Teoría da Ação Comunicativa.  
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história concreta, identidade e constituição afetiva e emocional. A noção de Benhabib 

de outro concreto é baseada em uma norma de “reciprocidade complementar”. Sem 

abandonar a herança marxista de defender a autonomia do sujeito racional, mas o fará 

a partir de uma concepção centrada em um sujeito constituído intersubjetivamente a 

partir de diferentes biografias. A inserção conceitual da concepção de “outro concreto” 

é um elemento epistemológico que permite à autora o desenvolvimento de uma teoria 

moral universal que pode ser aplicada à questão das mulheres como categoria e grupo 

excluído. Essa teoria, a que Benhabib dá o nome de universalismo interativo é 

teoricamente desenvolvida a partir do trabalho de três autores: Carol Gilligan, Jürgen 

Habermas e Hannah Arendt. 

Uma vez concluída esta muito breve revisão das críticas apresentadas pelas 

filósofas feministas Fraser e Benhabib, pode-se observar que o feminismo da teoria 

crítica ainda que próximo dos cânones analítico-críticos próprios da esfera do discurso 

insta o pensamento político contemporâneo de Habermas ao desafio de imersão nas 

demandas reais do mundo da vida, no caso deste estudo, em especial as demandas 

oriundas do lócus de análise da filosofia feminista. Trata-se de descortinar as 

condições próprias das realidades que forjam tal imersão, as quais, para Habermas 

perdem valor epistêmico quando passamos às condições de exequibilidade de uma 

democracia deliberativa.  

Em suma, o pensamento feminista da teoria crítica denuncia em Habermas, 

portanto, que uma práxis da teoria do agir comunicativo carece de diagnósticos das 

realidades no plural, e não se trata aqui de um trocadilho, mas de uma aposta real em 

empreender uma verdadeira imersão nas demandas reais, o que no caso deste estudo, 

assume o recorte analítico dos feminismos que emergem nos âmbitos diversos e 

plurais dos mundos de vidas. 

 

3 Os Feminismos e os Mundos da Vida: esfera das possibilidades? 

 

O projeto analítico que sustenta o recorte proposto para este estudo se apoia 

nos debates propostos por teóricas críticas feministas em relação às teses defendidas 

por Habermas com vistas à imersão nos feminismos como via analítica que permitiria 

a realocação da função ocupada pelo mundo da vida na tese de Habermas. As teses das 

feministas da teoria crítica nos servem a este proposito exatamente por instarem a 

realidade discursiva ao desafio de descortinar elementos histórico formadores das 
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arenas de disputa social que parecem ter mais tem a dizer de seus mundos da vida e 

constructo moral básico, que de que uma racionalidade comunicativa nos moldes de 

Habermas.  

Tratam-se dos discursos calados, negados, negligenciados, violentados de 

mulheres que não encontraram as portas do agente catalisador da esfera pública, que 

não foram reconhecidas como agentes dessa esfera ou mesmo que sequer as buscou 

por conta de encontrar na esfera tanto da ação como do diálogo do mundo da vida um 

lócus de reconhecimento que se mostra muitas vezes escasso no âmbito do discurso 

público. Uma realidade que é descortinada pelos feminismos em suas diferentes 

vertentes teóricas, como são os casos das vertentes críticas de Fraser e Benhabib, e, 

também, vivenciais e demarca a arena democrática tornando o lugar da publicidade 

estranhamente um espaço de invisibilidade, um espaço de negação.  

Com o que foi exposto analiticamente no pensamento de Habermas e 

criticamente nos apontamentos de Fraser e Benhabib retoma-se, finalmente, a questão 

do subtítulo deste estudo e que leva a um lugar radical da questão proposta não sugere 

dar uma resposta definitiva ao problema, mas ser entendido como caminho para um 

pretenso descortinar como lugar de pesquisa, qual seja: é o mundo da vida a esfera das 

possibilidades?  

Para uma primeira possível resposta a esta questão faz-se necessário, ainda, 

identificar que mundos de vidas plurais são estes que foram mencionados ao longo do 

texto, quais são as denúncias e demandas que deles emergem. Considerando, com isso, 

o mundo da vida uma esfera em que as denúncias e demandas afloram de redes de 

comunicação interligadas, ou não, de agentes que interagem em uma rede de 

pretensão dialógica não linear, mas em rede. Em outras palavras, uma rede ou 

intersecção4 que considera as condições históricas, de classe, de raça e de gênero como 

centrais para entender o forte laço identitário que é possível emergir em uma 

perspectiva de mundos da vida como espaços de possibilidade, ou de emancipação.  

E, que espaços são esses? Que demandas de caráter emancipatório são essas? 

Para dar corpo a uma resposta parece relevante ao menos tentar contribuir com uma 

revisão do diagnóstico, com vistas a dar luz ao lócus de emergência de um pluralismo 

que possa ser entendido como nascente no/do mundo da vida. Por isso, passamos ao 

                                                      
4  Intersecção entendida como direcionamento metodológico desenvolvido pelo feminismo 
interseccional de Kimberlé Crinshaw, Bell Hooks, Audre Lorde, Patricia Hill Collins, Lélia Gonzales etc.  
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apontamento de algumas arenas que compõem os mundos de vidas de mulheres, 

assumindo para tal o recorte das articulações de denúncias e demandas feministas.  

 

I) O Feminismo Decolonial: lança-se como esfera de denúncia da reificação das 
mulheres negras, indígenas, mestiças a partir da compreensão que os processos 
históricos vividos por mulheres norte-americanas e europeias diferem daqueles 
vividos por mulheres do Sul. Com isso, a matriz analítica proposta pelas teses 
daquelas mulheres não se perde como horizonte de abertura analítica da realidade, 
mas vem representar a necessidade de que outras margens epistêmicas sejam 
ancoradas para que então possamos analisar a realidade de mulheres do Sul, isto 
é, segundo o foro das denúncias e demandas decoloniais. (LUGONES, 2008; 2019; 
DE CASTRO, 2020; etc.) 
II) O Feminismo Negro: este aqui identificado como arena de denúncia das 
condições sob as quais mulheres negras foram submetidas historicamente ao papel 
coadjuvante nas relações de trabalho e, por consequência, de classe, frente ao rol 
das demandas de mulheres brancas, o que de por si, traz uma forte objeção de 
natureza moral que paira sob o discurso público do feminismo, no singular. Tal 
denúncia provoca ao feminismo e ao pensamento filosófico como um todo, 
entendidos no singular, uma catarse analítica das condições históricas sob as quais 
ancorou suas bandeiras na esfera da ação e do diálogo, mostrando a invisibilidade 
pública a que foram submetidas mulheres negras, no campo do discurso racional 
de corte universalista, mas não da denúncia e do debate próprios do mundo da 
vida. (HOOKS, 2019; GONZALEZ, 2019; DAVIS, 2017; etc.) 
III) O Feminismo Lésbico: por sua vez, as mulheres lésbicas trazem para 
arena do debate as demandas em torno da sexualidade e o gênero, denunciando a 
heterossexualidade compulsória como rol de repressão identitária, econômica e 
política dessas mulheres. As demandas das feministas lésbicas emergem com força 
no movimento feminista nos anos 50-60 do séc. XX e trazem para o campo do 
diálogo dois elementos preponderantes para compreender a invisibilidade e a 
violência contra mulheres, quais sejam: os problemas de gênero e sexualidade 
como aspecto reivindicatório ante uma política sexual heteronormativa. (WITTIG, 
2019; etc.). 

 

Com o exposto até o momento cabe retomar a questão que se coloca em tela de 

discussão, qual seja: é o mundo da vida a esfera das possibilidades? Na verdade, as 

demandas e denúncias emergentes da identificação preliminar de temas apontados 

por feministas decolonialistas, negras, lésbicas mostra-nos a potencialidade dessa 

inversão interpretativa passiva de se alçar mão sempre e quando a concepção de 

mundo da vida seja assumida como centro do debate político que, por definição, 

sustenta o pensamento (discurso) e práticas (ação/performatividade) dos feminismos 

e das vidas mesmas.  

Isto é, o mundo da vida pode ser entendido então como lugar da emergência das 

demandas e denúncias, bem como das identidades políticas que nos denotam como 

sujeitos políticos na arena do debate. É nele que nos vemos, reconhecemos e educamos 

para a diferença, pois é ele o campo das vivências humanas. Nos mundos de vidas 
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forja-se o self de mulheres, feministas e delineiam-se como sujeitos denunciantes e 

demandantes de uma classe ou muitas classes de valores políticos que potencialmente 

entrelaçam estas mulheres.  

É, pois, na esfera das relações humanas que nos entendemos como iguais ou 

diferentes umas das outras e entendemos que a classe de demandas que emana dessas 

vozes é diversa, porque as histórias de sociabilidade, o conjunto performativo de 

natureza moral, cultural, religiosa, econômica entendidos aqui como espaços de 

denúncia são igualmente diversos.  

Com isso, o artífice de uma esfera pública pragmática e universalista 

habermasiana que engendra na arena pública as demandas oriundas da esfera privada 

e/ou particular parece-nos forçar a um exercício da razão movida pela igualdade 

artificialmente construída a partir de um formalismo que o defronta com a noção, 

também, habermasiana de formulação pragmática ancorada na realidade vivida. Esta 

composição pragmática de Habermas parece deixar a um lado a “natureza” 

substancialmente sustentada no mundo da vida, qual seja, a da pluralidade de 

denúncias e demandas que nos atingem como seres viventes histórica, econômica, 

racial, sexual/gênero diversos. Por conseguinte, entende-se a esfera pública de 

Habermas esvaziada de conteúdo moral próprio da competência social suposta pelo 

pluralismo político.  

 
 

Referências  
 
 
BENHABIB, Seyla. Critique, norm and utopia: A Study of the Foundations of Critical 
Theory. New York, Columbia University Press, 1986.  
 
BENHABIB, Seyla. Situating the Self: Gender, Community and Postmodernism in 
Contemporary Ethics. Cambridge: Polity Press,1992. 
 
BENHABIB, Seyla. "O Outro Generalizado e o Outro Concreto: a controvérsia 
Kohlberg-Gilligan e a Teoria Feminista." In: BENHABIB, Seyla; CORNELL, Drucilla. 
Feminismo Como Crítica da Modernidade. Rio de janeiro: Rosa dos Tempos, 1987, pp. 
87-106. 
 
BENHABIB, S. “Feminismo e Pós-Modernismo: uma aliança complicada”. In: 
BENHABIB, Seyla, et al. Debates Feministas. Um Intercâmbio Filosófico. São Paulo: 
UNESP, 2018, pp. 35-60. 
 
DAVIS, Angela. Mulheres, Cultura e Política. São Paulo: Boitempo, 2017.  
 



 

 

 

 

40 | Jornada Habermas 90 anos 

 

 

DE CASTRO, Suzana. Feminismo Decolonial. In: Princípios: Revista de Filosofia, 
Natal, v. 27, n. 52, Jan.-Abr. 2020, pp. 213-220.  
 
FRASER, NANCY. (1993). “Repensar el ámbito público: una contribución a la crítica 
de la democracia realmente existente”. In: Debate Feminista, México. março, pp. 23-
58.  
 
FRASER, NANCY. (1987). “Que é crítico na teoria crítica? O argumento de Habermas 
e o gênero.” In: BENHABIB, Seyla e CORNELL, Drucilla (Coords.). Feminismo como 
crítica da Modernidade. Editora Rosa dos Tempos: Rio de Janeiro, pp. 38-65. 
 
FRASER, Nancy. "Pragmatismo, Feminismo e a Virada Linguística." In: BENHABIB, 
Seyla, et al. Debates Feministas. Um Intercâmbio Filosófico. São Paulo: UNESP, 2018, 
pp. 233-254. 
 
HABERMAS, Jürgen. Facticidad y Validez.Madrid: Trotta, 1998.  
 
HABERMAS, Jürgen. Teoría de laacción comunicativa: complementos y estúdios 
previos. Madrid: Cátedra, 1989. 
 
HABERMAS, Jürgen. Teoría de laacción comunicativa. Vs. 1 e 2. Madrid: Taurus, 1987. 
 
HOOKS, Bell. Erguer a Voz. Pensar como Feminista, Pensar como Negra. São Paulo: 
Editora Elefante, 2019.  
 
GONZALEZ, Lélia. A Categoria Político-Cultural da Amefricanidade. In: De 
HOLLANDA, Heloisa Buarque. Pensamento Feminista. Conceitos Fundamentais. Rio 
de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019, pp. 341-356.  
 
LUGONES, Maria. Colonialidad y Género. In: Tabula Rasa. N. 9. Bogotá, 2008. P. 73-
101. 
 
LUGONES, Maria. Rumo a um Feminismo Decolonial. In: De HOLLANDA, Heloisa 
Buarque. Pensamento Feminista. Conceitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do 
Tempo, 2019, pp. 357-378.  
 
WITTIG, Monique. Não se Nasce Mulher. In: De HOLLANDA, Heloisa Buarque. 
Pensamento Feminista. Conceitos Fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 
2019, pp. 83-94. 
 
 



 

3. PALAVRAS AO VENTO? REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO PÚBLICA 

DO INTELECTUAL FACE A POPULISMOS 

 

 
https://doi.org/10.36592/9786587424194-3  

Emil A. Sobottka1 
 

1 Habermas como defensor crítico da Modernidade 

 

Jürgen Habermas é um filósofo e sociólogo defensor crítico da Modernidade. 

Num primeiro momento, isso poderia não ser muito surpreendente, porquanto 

defensores dela já vêm sendo uma plêiade de autores desde o século 18, e críticos dela 

também se apresentaram muitos e com objetivos muito diversos, pretendendo desde a 

volta ao passado, como muitos conservadores, até sua ampla superação, como há 

algumas décadas os pós-modernos e atualmente algumas vertentes da pós-

colonialidade. Habermas, no entanto, assume para si a tarefa de defender a 

modernidade através da crítica. Precisando um pouco mais, é possível dizer que esse 

autor quer contribuir para o resgate e o aprofundamento da modernidade como um 

projeto coletivo ainda inacabado. Dentre as muitas formas que ele próprio descreveu 

este projeto, é possível mencionar a seguinte, extraída de um discurso feito em 1980, 

precisamente com o título Modernidade: um projeto inacabado: 

 

Ora, o projeto da modernidade, formulado no século 18 pelos filósofos do 
Iluminismo, consiste em desenvolver imperturbavelmente, em suas respectivas 
especificidades, as ciências objetivantes, os fundamentos universalistas da moral e 
do direito, e a arte autônoma, mas ao mesmo tempo consiste também em liberar 
os potenciais cognitivos acima cumulados de suas elevadas formas esotéricas, 
aproveitando-os para a prática, ou seja, para uma configuração racional das 
relações de vida (Habermas, 1992b; cf. Rodrigues, 2014; Passerin d’Entrèves; 
Benhabib, 1997). 

 

 

                                                      
1  Possui mestrado em Sociologia pela Ufrgs (1992), mestrado em Ciencias de la Religión pela 
Universidad Autónoma de Heredia (Una-SBL, 1986) e doutorado em Sociologia e Ciência Política pela 
Univ. de Muenster (1997). Fez estágios de pós-doutorado com Claus Offe (Univ. Humboldt, 2004-2005), 
com Hauke Brunkhorst (Univ. Flensburg, 2007-2009) e Axel Honneth (Univ. Frankfurt, 2012). É 
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tesoureiro da SBS (2019-2021). Foi bolsista Humboldt. Idealizador e editor do periódico Civitas: Revista 
de Ciências Sociais (2001-2019). Pesquisa direitos de cidadania, movimentos sociais, democracia, 
políticas públicas, participação política e organizações e tem interesse em teoria social. E-mail: 
esobottka@pucrs.br 
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Uma obra perpassada explicitamente pelo objetivo de defender a Modernidade 

através da crítica é o livro O discurso filosófico da Modernidade (Habermas, 2002b), 

onde em doze capítulos ele alterna a crítica aos críticos e a reafirmação da Modernidade 

como um projeto inacabado. Ainda que a diferenciação de esferas na Modernidade já 

seja mencionada na citação acima, em O discurso filosófico da Modernidade essa 

diferenciação é mais intensamente vinculada a Weber e sua tese da racionalização 

crescente da vida, ao mesmo tempo em que sua interconexão é sempre de novo 

enfatizada. Muito mais elaborada ela foi nos dois livros considerados mais abrangentes 

de sua teoria, a Teoria do agir comunicativo (Habermas, 2012a, b) e Direito e 

democracia: entre facticidade e validade (Habermas, 1997a, b). A partir dessa 

constatação de uma necessária diferenciação interconectada fica mais clara a crítica 

aos neoconservadores, feita muito brevemente, de que eles não apenas consideram que 

“a ciência se tornou sem importância para o mundo da vida”, como afirmam também 

que “a política deve ser o mais oportunamente mantida livre das exigências de 

justificação prática-moral” (Habermas, 1992b, p. 132): não só a “renúncia ao projeto 

da modernidade”, que tem na racionalização e diferenciação de esferas relativamente 

autônomas uma característica central, é criticada pelo autor, mas ele também rejeita 

qualquer tentativa de uma Modernidade com esferas tão autônomas que a eticidade 

não diria mais respeito ao conjunto da vida em sociedade, e sim tão somente a uma 

restrita área especializada. 

Poucos interlocutores de Habermas têm defendido essa separação de forma 

radicalmente autônoma tão enfaticamente e foram criticados tão detalhadamente 

devido a isso como Niklas Luhmann e sua proposição de “substituir o conceito de 

sujeito do conhecimento desenvolvido de Descartes a Kant pelo conceito de sistema 

desenvolvido em contextos cibernéticos e biológicos”, fechados e autopoiéticos 

(Habermas, 2002b, p. 512). Como parte central da diferenciação da sociedade em 

esferas e com a responsabilidade de articular suas autoatribuições coletivas, Habermas 

desenvolve seu conceito de esfera pública como “uma consciência da sociedade 

inteira”, como o lugar social para a “formação da opinião e da vontade” políticas 

altamente agregadas, que exercem a crítica, orientam a política e cumprem as 

exigências de justificação ética prática enquanto coletividade. 
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2 A sociedade e sua consciência – a questão da esfera pública 

 

Um olhar mesmo panorâmico na obra de Habermas revela que a questão da 

esfera pública e a formação da opinião e da vontade políticas como o lugar social onde 

sociedades buscam articular seus dilemas éticos práticos está no centro de suas 

preocupações e constitui, por assim dizer, o recorte que define em que ele quer dar sua 

contribuição. Trata-se de um recorte dentro de uma das três esferas principais de 

diferenciação ocorridas na modernidade, à qual cabe a reprodução cultural simbólica. 

Com isso deixa para planos secundárias todas aquelas dimensões que dizem respeito à 

reprodução material da vida. Essa distinção foi feita muito claramente já na década de 

1960 no texto Trabalho e interação (Habermas, 2003). Enquanto sob trabalho ele 

inclui as ações racionais voltadas a fins e o agir estratégico, a interação abarca as 

interações mediadas simbolicamente, que serão precisamente o objeto de sua teoria da 

ação comunicativa. Segundo essa construção teórica, a reprodução material fica a cargo 

dos subsistemas economia e administração, e a reprodução simbólica ocorre no mundo 

da vida. Depois de uma fase de diálogos críticos sobre a versão inicial de sua teoria da 

ação comunicativa, dentre as quais se pode destacar a crítica de Cohen e Arato (1992), 

a diferenciação interna do âmbito da sociedade designado como mundo da vida em 

uma esfera privada e outra pública ficou melhor fundamentada em termos teóricos e 

permitiu a Habermas aprofundar sua concepção sobre como as questões éticas práticas 

deveriam ser tratadas numa sociedade moderna na medida em que ela se quer 

democrática, concepção esta desenvolvida de modo sistemático no livro Facticidade e 

validade (Habermas, 1992a, cf. 1997a, b). 

Uma sociedade moderna para esse autor precisa, necessariamente, permitir e 

fomentar a emancipação dos seus membros enquanto sujeitos simultaneamente 

individualizados e socializados. E para ser democrática ela necessita oferecer 

instituições que possibilitem e membros que se habilitem a exercer a participação 

política com vistas a definir como a vida na comunidade jurídico política será 

organizada e regrada. 

A origem mais constante desta reivindicação voltada ao indivíduo na obra de 

Habermas vem claramente de Kant, em especial de seu pequeno e contundente texto 

Resposta à pergunta: que é o iluminismo (Kant, 1988). A formulação de Kant instando 

a que o ser humano saia de sua menoridade, da tutela das organizações como a igreja 

e o estado, pode ser vista como um simples convite, ou como dotada de normatividade. 
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Mas ela vai muito além de sua destinação explícita ao ser humano comum para que 

saia do conforto da tutela e ouse tomar as rédeas de sua vida privada, que não deixe 

que outros sigam tomando as decisões relevantes por ele. Ao sugerir ademais que, 

mediante o uso público da razão, todo regramento precisa passar pelo crivo de 

constante avaliação, que novas gerações devem poder decidir se querem ou não seguir 

com o mesmo conjunto de leis que herdaram, aquela formulação também é uma 

provocação destinada a deslegitimar a reivindicação de imutabilidade de todas as 

instituições – e seus dirigentes – que se sentem vocacionadas por poderes superiores 

a exercerem a tutela sobre a população de suas respectivas jurisdições. A igreja e o 

estado prussiano eram, nesse particular, alvos reiterados desse tipo de provocação e, 

em especial o último, não titubeou a exercer sobre Kant seu suposto poder de 

admoestação e censura. Para Kant, esse esclarecimento que transpõe a fronteira entre 

uma sociedade tutelada depende, pois, de que na respectiva sociedade sejam 

possibilitados espaços de liberdade para o debate público e que haja disposição de 

parte de seus membros para saírem da menoridade e assumirem seu próprio projeto 

de vida. E ele adverte que, mesmo cumpridas essas duas condições, a transição 

emancipatória é um processo a que só gradativamente as pessoas aderem e que a nova 

condição, de sujeito autônomo, depende de aprendizado e habitualização. 

Em seu projeto teórico, Habermas conecta estas duas dimensões na forma de 

reivindicações normativas: de que os indivíduos se tornem sujeitos políticos 

participantes na definição dos destinos de sua comunidade e de sociedades que 

disponham de e preservem espaços institucionais para o exercício desta participação. 

Num certo nível de generalização é possível dizer que, com a virada comunicativa na 

Filosofia (Apel, 1994, 1988) e o afastamento de Habermas tanto da concepção kantiana 

do sujeito individualmente autônomo e autoconsciente como da abordagem 

hermenêutica, ele constrói o núcleo fundamental de sua teoria em duas etapas. 

Num primeiro momento, em Teoria do agir comunicativo (Habermas, 2012a, 

b), ele analisa a dinâmica social da sociedade moderna. Fazem parte desta dinâmica 

tanto uma teoria relativista da verdade que se pode denominar de intersubjetiva 

(Habermas, 1997c, cf. 2004), como uma concepção de evolução social que, pelo menos 

segundo críticas, é compreendida não como variação, mas como progresso de 

sociedades simples a complexas (Allen, 2015). Mas o núcleo central é, sem dúvida, o 

desenvolvimento de um conceito de sociedade em dois níveis, no qual ele detalha o 
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processo diferenciado de coordenação racional das ações em sociedades modernas: 

dois subsistemas – econômico e político-administrativo – são o âmbito em que as ações 

são coordenadas através de uma racionalidade voltada a fins, tendo como meio de 

coordenação respectivamente o dinheiro e o poder, e um outro nível – que se pode 

interpretar como sendo superior e mais nobre, a julgar pela ampla dedicação do autor 

a ela – denominado mundo da via. Ainda que faça toda uma interessante discussão 

sobre a racionalidade voltada a fins, para os dois subsistemas Habermas assume, em 

última análise, a concepção de uma dinâmica de coordenação das ações que advém da 

teoria dos sistemas na versão formulada por Niklas Luhmann. Poucos textos deixam 

isso tão claro como A nova intransparência (Habermas, 1987), quando ele analisa a 

relação entre economia, administração pública e mundo da vida no estado de bem-

estar social. 

Já o segundo momento deste desenvolvimento de uma teoria abrangente da 

sociedade é desenvolvido na obra Facticidade e validade: contribuições para a teoria 

do discurso do direito e do estado democrático de direito, publicado inicialmente em 

português como Direito e democracia (Habermas, 1997a, b). Nesta obra Habermas 

desenvolve a sua teoria da ação comunicativa em termos de sua dinâmica política. Já 

foi mencionado brevemente acima que o autor acolheu em sua teoria uma 

diferenciação mais clara e precisa entre a esfera privada e a esfera pública no interior 

do mundo da vida a partir de debates que se seguiram à publicação da versão primeira 

da teoria da ação comunicativa. A obra Facticidade e validade é, de certo modo, o 

detalhamento de como, segundo sua concepção, o uso público da razão pelos sujeitos 

na esfera pública de sociedades democráticas dá origem a decisões políticas sobre o 

modo como o conjunto de concidadãos querem coordenar suas ações e como estas 

decisões políticas são formalizadas como direito e se tornam vinculantes. Formada a 

decisão política na esfera pública, caberia aos parlamentos sua tradução em 

regramentos que não apenas orientariam o agir do cidadão, mas forneceriam os 

parâmetros para os dois subsistemas. Ponto fulcral desta concepção da dinâmica 

política é que o poder e o direito são fruto de acordos públicos a que chegam os 

membros de uma comunidade juridicamente delimitada e que a legitimidade de 

qualquer regramento na forma de direito depende de que todos os afetados por ele 

tenham – ou, se assim quisessem, poderiam ter – participado da deliberação em que o 

acordo foi firmado. Na defesa de uma democracia que seja participativa, o seu 
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conteúdo não é definido previamente; normatividade Habermas reclama para o 

procedimento, aberto e acessível a todos em condições de igualdade e cujo lugar social 

é a esfera pública.2 

 

3 O intelectual crítico 

 

Habermas, além de um teórico moderno, foi também – e talvez acima de tudo – 

um intelectual crítico. Muitos são os volumes com “pequenos escritos políticos” que 

reúnem parte de seu engajamento intelectual na esfera pública. Para além dos aspectos 

formais de sua vinculação com o Instituto de Pesquisa Social e de ocupar uma cátedra 

na universidade de Frankfurt am Main fortemente associada a Max Horkheimer, 

Habermas se inseriu muito intensamente no debate crítico em torno de temas 

polêmicos de seu tempo, tal como preconizado por Horkheimer. Creio que é possível 

dizer dele que se inseriu intelectual e politicamente numa longa tradição e assumiu 

para si os principais atributos de um intelectual crítico, bem indicados em Teoria 

tradicional e teoria crítica (Horkheimer, 1980), a saber: tomar como ponto de partida 

um diagnóstico do tempo presente, construir sua reflexão teórica como crítica da 

realidade dada, considerar a interpretação e transformação como dimensões 

inseparáveis do fazer intelectual e, provavelmente o mais importante de todos, que 

teoria crítica não é necessariamente nova teoria, mas uma atitude determinada do 

intelectual. 

Para uma teoria social que, pela atitude crítica de seus articuladores, pretende 

ir além da descrição ou da interpretação de situações concretas e se propõe a 

diagnósticos que desvendem possibilidades de sua transformação, coloca-se logo a 

pergunta pelos critérios para a formulação de juízos. Com base em que se pode avaliar 

justificadamente que num contexto determinado há situações ou processos que 

necessitam ser transformados? E se critérios que evidenciem a inadequação fossem 

encontrados, com que base se poderia formular contornos de alternativas, daquilo que 

Mannheim (1986) denominou utopia concreta? 

No período em que escreveu Teoria tradicional e teoria crítica, no final da 

década de 1930, Max Horkheimer aparentemente ainda comungava em boa medida 

                                                      
2  Ver a este respeito o texto de Eduardo de Borba, Crise da democracia ou da esfera pública? 
Considerações a partir da teoria habermasiana, no presente volume. 
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com uma concepção do futuro histórico herdada de Karl Marx, que colocava o 

proletariado industrial como protagonista e portador social da futura forma de 

organização da sociedade. Ao não confiar no otimismo de autores como Kant que, no 

já referido texto sobre o esclarecimento (Kant, 1988), defendeu que espontânea e 

inevitavelmente surgirão pessoas que ousarão sair da condição de tutela para se 

orientar por sua própria razão, e que gradativamente influenciarão outros ao seu redor, 

Horkheimer preferiu assumir da tradição marxista uma concepção mais deliberada de 

apoio à tomada de consciência da situação de classe e das alternativas a ela. Por isso 

atribui ao intelectual com atitude crítica a responsabilidade de envolver-se num 

diálogo político hierarquizado com lideranças políticas do proletariado e destas com as 

bases. Deste diálogo, entendido como um processo de influência recíproca, resultarão 

as iniciativas situacionais para a transformação e os contornos da futura sociedade. 

Não cabe ao intelectual crítico o papel de representação; sua tarefa consiste em uma 

participação “agressiva” na disputa pela interpretação da situação e pela formulação 

do desejável futuro, além, é claro, do desmascaramento dos apologistas da situação 

presente. Com alguma parcimônia no tocante a como ele concebe a futura sociedade, 

Horkheimer (1980) menciona de passagem que cabe ao intelectual manter a fidelidade 

à “ideia de uma futura sociedade como a comunidade de pessoas livres”. 

Habermas, como já indica o próprio nome que deu a sua teoria, coloca o agir 

comunicativo dos sujeitos políticos na esfera pública como o meio tanto para formar 

juízos sobre situações concretas como sobretudo para formar consensos políticos sobre 

a constituição futura da organização social. Inicialmente (1972) o autor havia 

formulado um conjunto de condições que possibilitariam esse agir comunicativo, 

dando a ele a designação um tanto ambígua de situação ideal de fala. Essas condições 

deveriam assegurar que todos poderiam participar e colocar temas em pauta, que toda 

desigualdade de poder fosse suspensa e todos participantes pudessem avaliar a 

validade das manifestações que por sua vez deveriam corresponder à convicção interna 

de quem o expressa (Habermas, 1989). A expressão foi criticada e deixada de lado, mas 

seu caráter contrafactual como exigência para que o entendimento entre os 

participantes de discursos públicos destinados à definição do modo como suas ações 

serão coordenadas e de quais regras seguirão como coletividade não foi abandonado. 

Aqui não é possível reconstruir essas condições foram sendo reformuladas e 

ajustadas. Mas convém destacar que, enquanto no texto de 1972 elas se referiam a uma 



 

48 | Jornada Habermas 90 anos 

 

 

teorização fortemente marcada pela linguística, na Teoria do agir comunicativo o 

contexto é o da integração social, no qual sujeitos agem diferenciadamente no âmbito 

dos subsistemas, seguindo a lógica de uma racionalidade orientada a fins, e no mundo 

da vida, orientando-se ao entendimento sobre sua organização social, num plano 

intersubjetivo. Já em Facticidade e validade o contexto de referência do autor é a 

organização política da sociedade. As condições colocadas antes se ampliam e 

aprofundam com vistas a que todos cidadãos possam participar igualmente na 

formação política da vontade e na tomada de decisões. Como a abrangência agora é de 

uma sociedade inteira e decisões adquirem caráter vinculante, Habermas se vê na 

necessidade de especificar a dinâmica dessas condições em contextos institucionais. 

Ele transfere então as condições possibilitadoras do entendimento para o espaço 

interativo da esfera pública, mas mantém-nas num nível tal de formalidade, que sua 

teoria adquire, como ele mesmo enfatiza, um caráter procedimental, destituído de 

definições concretas sobre as formas de vida dadas ou almejadas. 

Com isso, no tocante à questão de critérios para a formulação de juízos sobre 

uma situação dada, Habermas transfere o foco da análise da concreticidade da situação 

para a formalidade das condições de possibilidade de que todos os cidadãos 

concernidos da respectiva comunidade de jurisconsortes participem com sua 

avaliação, ao mesmo tempo em que a teoria silencia sobre os possíveis contornos de 

uma nova sociedade a ser construída. Não que o autor seja omisso ou neutro em relação 

a eles. Ao contrário: enquanto sua teoria limita essa explicitação, Habermas assumiu 

ao longo de toda sua carreira muito ostensivamente a postura de intelectual público 

interessado em influenciar questões políticas atuais, usando para tanto em especial a 

publicação em jornais. O combate ao revisionismo histórico, que pretendia relativizar 

o Holocausto, os rumos do projeto de uma constituição europeia ou a manipulação 

genética são apenas alguns exemplos desta atuação. 

Através de sua atuação na esfera pública, Habermas sempre de novo reafirmou 

– como filósofo e como sociólogo crítico da Modernidade3 – o lugar central do cidadão 

                                                      
3 Seja permitida aqui apenas uma nota episódica: Habermas se envolveu desde cedo com o movimento 
estudantil. Uma de suas palestras públicas em uma manifestação, em maio de 1958, foi publicada com 
o título “Agitação, primeiro dever cidadão”. Pouco mais tarde, escreveu um contundente prefácio a uma 
pesquisa do Instituto de Pesquisa Social sobre estudantes e política. Combinados, essas manifestações 
não apenas levaram à recusa do Instituto de publicar a pesquisa, como, por intervenção pessoal de 
Horkheimer, custou a Habermas a possibilidade de defender sua tese de livre-docência na Universidade 
de Frankfurt. Isso não impediu que, dez anos depois, quando a revolta estudantil de maio de 1968 
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politicamente atuante. Parte importante do seu projeto de vida, muito além de restrito 

a sua teoria, mas em consonância com ela, foi sua atitude consequente de, em busca de 

condições análogas às que outrora designou como situação ideal de fala, participar da 

formação da vontade política e da tomada de decisões políticas concernentes a sua vida 

e à vida de sua comunidade. Esse também é o testemunho de José Arthur Giannotti 

num pequeno prólogo à publicação brasileira do texto Soberania popular como 

procedimento (cf. Habermas, 1990), já no longínquo ano de 1990: 

 

Nem sempre se lembra que filósofo tem corpo e alma, constitui uma 
individualidade peculiar movendo-se na vida cotidiana. Sua letra em geral é tão 
poderosa e taumatúrgica que a ela só se empresta uma força espiritual. A visita de 
Habermas a São Paulo, em particular ao Cebrap, nos fez sentir o filósofo na terra, 
com suas idiossincrasias, seus lampejos, suas hesitações, em especial sua 
curiosidade pelas coisas e pelos outros. Não cabe generalizar: Habermas, sob este 
aspecto, é um filósofo especial, fruto de uma escola que soube dialogar desde o 
início, antena dos movimentos jovens de 68 […]. O que ele nos deixou não foram 
apenas a herança de suas ideias e o estímulo para retomar este tema crucial; 
ofereceu ainda a prova viva de que seus escritos precisam ser lidos de perspectivas 
diversas, num verdadeiro exercício de tolerância epistemológica, para que possam 
fazer brilhar suas variegadas dimensões. 

 

 

 

4 “Cidadãos de bem” não precisam de críticos – nem os suportam 

 

Intelectuais que se propõem a ter uma atuação pública enquanto intelectuais 

têm unicamente sua palavra a colocar na esfera pública. Ou, como Habermas repete 

inúmeras vezes em seus textos, a única força legítima disponível é a força do melhor 

argumento. Sua atuação pública é motivada pela expectativa de que não seja o vento o 

único a captá-las e carregá-las consigo, a despeito de ser esse sempre um risco real. 

Eles confiam que as palavras re-verberem como reflexão e provoquem nova palavra em 

concidadãos. Ainda que a “força do melhor argumento” esteja em disputa com muitas 

outras forças na arena política cotidiana e pareça frágil em relação a elas, Habermas 

coloca o agir comunicativo voltado ao entendimento como força decisiva e 

insubstituível para a dinâmica da democracia. 

Precisamente essa confiança de nosso homenageado, na passagem de seus 90 

anos, parece hoje ser um desafio. As palavras não estão se perdendo ao vento, em 

                                                      
começou (na Alemanha, e não em Paris, como alguns creem), Habermas estivesse novamente no meio 
das manifestações. 



 

50 | Jornada Habermas 90 anos 

 

 

alguma nuvem qualquer, sem efeitos na face da terra? No presente texto, contudo, a 

forma de uma interrogação não quer questionar a obra nem a atuação pública do autor 

homenageado. Associada ao subtítulo que segue – reflexões sobre a atuação pública do 

intelectual face a populismos – a interrogação pretende ajudar a mudar de hemisfério 

para perguntar, se e como obra e vida deste filósofo e sociólogo defensor crítico da 

Modernidade podem instigar diagnósticos de nosso tempo também. 

Um pequeno conjunto de convicções constitui, pelo menos desde a Revolução 

Francesa, normativamente o fundamento da organização na Modernidade: a 

concepção de que todos os seres humanos são iguais e que, no exercício livre e público 

de sua razão, podem e devem definir como querem organizar e regrar sua convivência, 

sem que qualquer outra fonte externa de autoridade pudesse servir para justificar 

legitimidade para concepções ou formas de vida em disputa. Em sua defesa desse 

projeto, em discurso proferido em atividade comemorativa aos 200 anos da Revolução 

Francesa, Habermas (1992b) associa o trinômio que orientou aquele movimento – 

igualdade, liberdade, fraternidade – a sua própria concepção do projeto da 

Modernidade. E em maior ou menor grau, esses fundamentos normativos foram 

acolhidos nas constituições e orientaram a vida pública, pelo menos formalmente, 

também em nosso subcontinente e em nosso País, ainda que sua efetividade pode ser 

questionada (Schwarz, 2014). 

Desde há alguns anos, no entanto, vem sendo alimentado na esfera pública um 

discurso que transfere a discussão para um plano completamente diferente daquele da 

Modernidade: o princípio por assim dizer ontológico da igualdade das pessoas é 

pública e discursivamente negado (cf. Sobottka, 2017). Aqui no Brasil é possível 

detectar as origens deste fenômeno no contexto do referendo do desarmamento, em 

2005. Foi ali que se inseriu, pela primeira vez, com alguma naturalização, uma 

clivagem entre aqueles que se julgam “cidadãos de bem” e os outros. Esses outros 

muito frequentemente não são nominados, mas quando o são, via de regra são tidos 

como “bandidos”, e se lhes nega qualquer direito. Com isso, o plano da disputa se 

deslocou da argumentação em torno de concepções sobre formas de vida para o plano 

ontológico do direito a existir, do direito a viver na mesma comunidade. O adversário 

na disputa em torno de ideias desaparece e em seu lugar surge o inimigo. 

Mais recentemente formou-se um movimento amplo, agregando portadores 

sociais muito distintos entre si em torno desse novo modo de disputa, adquirindo 
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muitos traços do fenômeno que vem sendo descrito como populismos renovados. 

Algumas características básicas desses populismos seriam: que seu conteúdo depende 

da – e se afirma pela – negação do outro; “ser anti-” passa a ser um atributo 

fundamental e se volta em geral contra “tudo o que está aí”, sem se fixar claramente 

num objeto; o grupo social que se considera superior ancora sua pretensão de 

superioridade na intangibilidade de seus atributos positivos, que podem ser o povo, a 

nação, a classe ou outro construto social, supondo uma unidade que se contrapõe aos 

demais; essa unidade é tida como fonte do poder incomensurável, que tem sua 

“pureza” ameaçada justamente por aqueles opositores-inimigos. Num contexto destes 

é necessário que uma liderança, em geral carismática, encarne e personifique a unidade 

e a luta, que ela se fortaleça na defesa da unidade, do “nós” contra “eles”. Populismos 

surgem em contextos de crises e não dialogam com os opositores, justamente porque 

sua luta não é contra convicções divergentes, mas contra uma ameaça personificada no 

Outro. Porque a negação da humanidade do Outro é constituinte do populismo, 

populistas não podem dialogar, não conseguem aceitar a validade, em relação a esse 

Outro, de nenhum dos fundamentos normativos da Modernidade (cf. Ipar, 2019; 

Marcelo, 2018; Neves, 2018; Cetin, 2019; Vilas, 2004). 

Se o que vivemos no momento presente no Brasil é efetivamente um populismo 

certamente precisaria ser examinado muito mais cuidadosamente do que este espaço 

permite. Possível, no entanto, é indicar que muitas das características apontadas como 

típicas dos novos populismos se fazem presente na vida política brasileira. Essa 

presença coloca, aos defensores da democracia, a pergunta sobre potenciais antídotos 

para o fenômeno, sem cair na cilada de valer-se na disputa de meios que contradigam 

o objetivo de uma sociedade democrática orientada pelos fundamentos normativos da 

Modernidade que deu origem a esta forma de democracia. Com Habermas, essa é 

minha convicção, o plano legítimo de resistência e antídoto aos traços de populismos 

segue sendo a disputa pública de formas de vida. O trabalho intelectual pode adquirir 

seu sentido transcendente desta imanência se estiver aliado a portadores sociais de 

utopias concretas, se mantiver a atitude crítica propugnada já por Horkheimer em 

meio a uma crise qualitativamente maior que a nossa. Esse trabalho pode e necessita 

consistir na desconstrução da pretensão de integração ética da sociedade brasileira e 

fortalecer a integração política (Habermas, 2002a; cf. Sobottka, 2019). E se a dúvida 

sobre a força da palavra pública do intelectual crítico surgir, talvez possa ser 



 

52 | Jornada Habermas 90 anos 

 

 

minimizada com as palavras daqueles que tanto a temem, pois reconhecem seu 

potencial: 

A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os 
jovens a leitura, escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a 
pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta (Tweet do 
Presidente da República, apoiando a proposta de retirar Sociologia e Filosofia dos 
cursos universitários, 14.5.2019). 

Como brasileiro, eu quero ter mais médico, mais enfermeiro, mais engenheiro, 
mais dentistas. Eu não quero mais sociólogo, antropólogo, não quero mais filósofo 
com o meu dinheiro (Palavras do Ministro da Educação Abraham Weintraub, 
então demissionário, em Le Monde Diplomatique Brasil, 24.7.20). 

 

Face a pretensões como essas, o desafio da geração presente parece ser superar 

o diagnóstico de Hartmut Rosa (2016): “A sociologia e a teoria sociológica 

desapareceram do discurso público. Falta (aos intelectuais) coragem para pensar, falar, 

escrever. Falta um pensamento selvagem e audaz que incendeie a imaginação e 

proponha visões mais atraentes”. 
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4. A INVENÇÃO DE UM PARADIGMA: A CONCEPÇÃO NORMATIVA DO 

MUNDO DE VIDA EM HABERMAS 
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Fabrício Pontin1 

 
 

Neste artigo2, tentarei mostrar como Habermas se afasta de uma perspectiva 

crítico-fenomenológica, fortemente influenciada por Husserl e Marcuse, e em direção 

a uma compreensão analítica e pragmática da linguagem. e sociedade. Com isso, 

pretendo apontar para o que podemos chamar de um déficit fenomenológico 3  na 

apropriação de Habermas do conceito de Lebenswelt. Habermas nos fornece uma 

fascinante reavaliação de alguns elementos clássicos na filosofia de Edmund Husserl, 

mas em sua “crítica da razão funcionalista” ele parece abandonar a maioria dos 

elementos metodológicos que nos permitiriam chamar seu método de 

“fenomenológico”.  

Claro, esse abandono não, por si mesmo, algo que poderia dar vazão para uma 

crítica – afinal, não poderíamos condenar o autor apenas por abandonar uma 

concepção fenomenológica na sua obra. No entanto, retomar os motivos para esse 

abandono metodológico é importante, na medida que nos dá algumas pistas sobre a 

formação do argumento Habermasiano na Teoria do Agir Comunicativo, 

especialmente.  

Na Teoria do Agir Comunicativo, Habermas parece ver a fenomenologia em 

termos de uma filosofia da consciência que opera no "paradigma do mundo da vida". 

Ao descrever a teoria dos sistemas, desenvolvida nas ciências sociais, como herdeira 

das reflexões de Schutz e Husserl4, Habermas parece querer levar Schutz além das 

                                                      
1 PhD (Southern Illinois University, 2013) é professor no Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Grupo de Pesquisa em Educação, Cognição e Capabilidades (Universidade La Salle, Canoas). E-mail: 
fabricio.pontin@unilasalle.edu.br  
2 Agradecimentos a Anthony Steinbock, Nythamar de Oliveira, Andrew Youpa, Johannes Servan, Jana 
Trajtelová, Tatiana Maia e Juliana Missaggia por apoio na elaboração deste paper. 
3  Estou tomando esse termo emprestado do professor Nythamar de Oliveira que, espero, perdoe 
qualquer apropriação indevida. 
4 “There is no doubt that the familiar psychological and sociological models of an isolated actor in a 
situation, affected by stimuli or acting according to plans, gain a certain depth of focus through being 
connected with phenomenological analysis of lifeworlds and action situation. And this is in turn the 
jumping-off point for a phenomenologically informed systems theory. This shows, incidentally, how easy 
it is for systems theory to become the heir to the philosophy of consciousness.” Jurgen Habermas. The 
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intenções descritivas da sociologia interpretativa, insistindo na possibilidade do 

consenso como princípio norteador da reflexão sociológica: a interação social 

pressupõe que os indivíduos estejam em consenso sobre as estruturas de significado 

do mundo e as expressões de valor da linguagem. Esse elemento em Habermas está em 

tensão com um relato fenomenológico da ação social, mas no centro de um aspecto 

epistemológico do liberalismo político: a questão da linguagem e do discurso como 

uma pista principal para a constituição da sociedade e da política.  

Na minha opinião, isso tem duas motivações: primeiro, a interpretação de Ernst 

Tugendhat sobre as limitações da fenomenologia qua filosofia da linguagem e, 

segundo, a decisão Habermas para ler Weber numa perspectiva kantiana.  

Neste artigo, prestarei alguma atenção na influência de Weber em Habermas, 

na medida que é a releitura Habermasiana da historicidade de Weber que permite a 

reformulação do projeto de modernidade como tentativa de garantir alguma 

perspectiva universal à constituição de sentido, e sua relação com a instituição de 

direitos que permite a Habermas desenvolver a ideia de ação e razão comunicativa 

como resposta ao que é identificado como a desracionalização do conceito de verdade 

e significado no pós-estruturalismo e, até certo ponto, na fenomenologia. Isso é 

abordado bem cedo na obra de Habermas, mas toma forma decisiva em seu Discurso 

Filosófico da Modernidade e adquire densidade final na Teoria da Ação 

Comunicativa. De fato, é esse processo de desracionalização que motiva Habermas a 

se afastar, ao menos epistemologicamente, de suas raízes, tanto na Escola de Frankfurt 

quanto na fenomenologia husserliana.  

No que segue, argumentarei que Habermas se concentra no desenvolvimento 

da razão comunicativa como uma ferramenta para homogeneidade positiva. Eu cunhei 

esse termo para descrever a forma pela qual a razão tem um potencial a priori de 

elucidar a estrutura primordial da realidade social em Habermas. Nesse sentido, 

Habermas oferece uma alternativa a alguns dilemas no diagnóstico de Husserl de uma 

crise nas ciências modernas: ele segue Husserl até o diagnóstico de um problema de 

confundir um interesse instrumental como uma diretriz universal de conduta, mas ele 

não segue a opção de Husserl para um mundo da vida constituído 

                                                      
Theory of Communicative Action, Vol. II (Boston: Beacon Press, 1987), 128. Usarei a edição americana 
da Teoria como referência nesse paper. 
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transcendentalmente, concentrando-se na estrutura a priori da linguagem que 

informará qualquer tipo de práticas comunicativas.  

Essa abordagem, no entanto, torna impossível um acerto de contas com um 

método fenomenológico. Habermas está decididamente e, parece-me, 

conscientemente, movendo-se em contradição direta com uma abordagem 

fenomenológica. Se seguirmos Habermas, devemos aceitar que, se ele estiver correto 

sobre as consequências de adotar uma abordagem transcendental da razão, não 

teremos absolutamente nenhuma razão para continuar tentando uma perspectiva 

fenomenológica das ciências sociais.  

Quero mostrar, no entanto, que Habermas está errado ao supor que uma 

abordagem transcendental na fenomenologia implica necessariamente em uma 

desracionalização do significado e da verdade, além de um subjetivismo psicológico 

estreito e ultrapassado. Habermas segue a brilhante interpretação de Tugendhat da 

questão da autoconsciência na fenomenologia, concluindo que a posição 

fenomenológica acabará por levar a uma noção desracionalizada da verdade e à 

impossibilidade de um mundo da vida compartilhado, linguístico, que permita que a 

ação comunicativa tenha precedência sobre outras formas de ação instrumental. Aqui, 

espero poder mostrar que essa leitura não é justa com a natureza intersubjetiva do 

mundo da vida na concepção topológica da fenomenologia genética e generativa de 

Husserl.  

Em resumo, Habermas enfatiza uma perspectiva essencialista e super 

subjetivista na fenomenologia e critica seus pontos cegos. Minha opinião é que o 

próprio Husserl estava ciente de algumas dessas possíveis críticas e antecipou as 

consequências políticas de tais elementos, concentrando-se nos elementos sociais e 

topológicos do mundo da vida, elementos que estruturam a possibilidade de falar de 

um sujeito político ou uma realidade social. 

 

1 Alguns esclarecimentos fenomenológicos 

 

Sentido e objetividade enquanto topológicos: o desenvolvimento do mundo da 

vida como espaço de constituição em Husserl e Schutz 

Nesta seção, irei oferecer um rápido contraste entre a interpretação do conceito 

transcendental do mundo da vida, na Crise, oferecida por Schutz, e o caminho adotado 
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por Husserl na elaboração do conceito de mundo da vida, que oferece algumas nuance 

à crítica da intersubjetividade transcendental oferecida por Schutz e também 

informará minha própria tentativa de construir uma crítica fenomenológica de 

Habermas. 

Não obstante a natureza definidora da concepção do mundo da vida na Crise 

das ciências europeias e na fenomenologia transcendental, o próprio Husserl não 

limitou sua análise da concepção à sua reflexão sucinta na Crise. Uma parte relevante 

dos estudos sobre Husserl seguem debruçadas sob a elaboração do conceito de mundo 

da vida nos volumes da Husserliana que abordam o tópico, e grande parte desse 

material estava simplesmente indisponível para a maioria dos textos clássicos das 

décadas de 1940 a 1970, que tratavam da ideia do mundo da vida.  

Aqui, estar na posição de um crítico contemporâneo das articulações de Habermas e 

Schutz sobre o mundo da vida é potencialmente anacrônico, na medida que tanto a 

sociologia interpretativa quando a ação comunicativa são desenvolvidas em um 

momento onde os volumes da Husserliana dedicados a articulação genética e 

generativa do mundo-da-vida ainda não estavam disponíveis para o público.  

Salientar as deficiências dessa primeira recepção do conceito de Lebenswelt, no 

entanto, é importante para meu próprio interesse em contrastar a crítica e a 

reapropriação do conceito por Habermas. 

 

1.1 O mundo da vida no contexto da crise: a filosofia transcendental 

madura de Husserl  

 

O texto da Crise é uma defesa apaixonada, às vezes quase fanática, da relevância 

da "razão filosófica" para o desenvolvimento do espírito humano. No contexto de textos 

de Husserl, que geralmente são um tanto obtusos e escritos com o tipo de detalhe 

clínico que se poderia esperar de um relatório cirúrgico, em vez de, digamos, um ensaio 

sobre consciência do tempo, a Crise aparece como uma anormalidade: lê quase como 

um manifesto pelo espírito das humanidades, um espírito que Husserl vê vivo na 

tradição fenomenológica. 

Husserl começa apontando, e com razão, a relação íntima entre a filosofia 

moderna e a tentativa de esclarecer o lugar do homem na natureza. Uma rápida 

passagem pelo sexto parágrafo da Crise nos dá uma imagem melhor desse movimento: 

a princípio, Husserl parece estar tentando afirmar uma posição superior do modelo 
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europeu de racionalidade, no qual o insight filosófico, como introduzido na filosofia 

grega e na continuada ao longo de dois mil anos de tradição, manifestaria um telos 

universal. Como homem de seu tempo, e na mesma linha que Weber desenhou em seus 

famosos ensaios sobre vocação, Husserl insiste que a luta espiritual no coração das 

humanidades européias poderia ser de fato entendida em um sentido cosmopolita. 

Quando tentamos olhar para o âmago do que nos torna humanos, daquilo que 

realmente constitui nosso humano, descrevemos o problema da humanidade como um 

problema de significado: colocar a questão sobre o que nos torna humanos, então, é 

pedir o significado do homem, e operar dessa maneira é lutar dentro dos parâmetros 

de Humanismo grego.  

Mas essa adesão, aparentemente completa, ao caráter universal do humanismo 

é rapidamente colocada em perspectiva por Husserl. Embora as sociedades modernas 

tendam a se racionalizar, esse é um processo histórico que requer uma "civilização 

social e generativamente unida"5. Está em aberto, é claro, se esse processo histórico é 

de fato universal. Certamente, garantir a necessidade desse processo pela simples 

alegação de superioridade dos padrões europeus de razão e objetividade não é 

suficiente, e não creio que seja absurdo sugerir que Husserl tenha em mente as 

pretensões imperiais européias quando aponta para a ingenuidade nas reivindicações 

de universalidade no racionalismo século XVIII.  

Nesse sentido, Husserl não é um subproduto típico da ilusão de Vestfália com a 

necessidade do império de direitos. E, no entanto, ele parece reter um genuíno senso 

de racionalismo que é reafirmado dentro dos parâmetros de uma metodologia 

apodítica e fenomenológica. 

Do ponto de vista epistemológico, parece-me que Husserl está tentando superar 

o problema da lacuna entre consciência e mundo na filosofia de Kant. Na minha 

opinião, esta é a interpretação necessária do parágrafo 326 da Crise, onde Husserl 

reformula o problema do conhecimento objetivo e da autoconsciência. Husserl entende 

que a humanidade em Kant é sobre resistir a informações sensíveis e raciocinar sobre 

as informações sensíveis que estão nos afetando. Ninguém é obrigado a matar, mentir 

ou deixar um amigo se afogar em um rio. Podemos decidir o contrário, e é exatamente 

por isso que, quando estamos livres, não fazemos mais parte de uma natureza marcada 

                                                      
5  Edmund Husserl. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An 
Introduction to Phenomenological Philosophy. (Evanston:Nortwestern University Press, 1970), 15. 
6 Edmund Husserl, 1970, 118. 
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por uma exibição vulgar de sensibilidades. Antes, fazemos parte de um mundo de 

entendimento marcado pela opção consciente em relação à moralidade. É por isso que, 

nas considerações finais das fundações, Kant escreve que "o uso especulativo da razão 

em relação à natureza (natur) leva à necessidade absoluta de alguma causa suprema 

do mundo (welt)"7. Esta bela passagem introduz uma notável distinção entre natureza 

e mundo, onde a causa de um mundo é a compreensão das causas do imperativo 

categórico: nossa condição enquanto livres. 

Nossa inteligência, nossa razão, nos permitem pensar além da natureza e em um 

mundo de entendimento. A ideia de liberdade (como um conceito transcendente) nos 

guia para este mundo, e nossas práticas livres (é isso que Kant define como liberdade 

negativa8 ) são os modos de entender esse conceito ideal. Kant sabe que a razão 

especulativa não pode lhe dar todo o conteúdo da liberdade transcendental9 , mas ele 

também enfatiza que esse ideal fornece as diretrizes pelas quais você pode pensar em 

sua autonomia um caminho para as práticas morais e o desenvolvimento do eu. 

Como Husserl indica na distinção entre "vida do plano" e "vida de 

profundidade", ele parece estar seguindo uma análise kantiana da progressão entre 

permitir-se ser afetado de maneira não reflexiva por estímulos externos e refletir sobre 

objetos externos, questionando suas condições e premissas e planejando com 

antecedência seus possíveis usos. Em Husserl, esse exercício reflexivo abre um 

domínio qualificado de experiências, da mesma forma que o uso da razão especulativa 

como uma ferramenta para entender as motivações abriria o terreno para a ação moral 

em Kant.  

Não tenho certeza se Husserl foi realmente influenciado pelo texto de Kant 

sobre a história cosmopolita nesse ponto, mas seu modo de entender o 

desenvolvimento histórico da razão fora dos limites de um sujeito isolado nos permite 

traçar uma linha de comparação interessante, que espero que nos ajude entender o que 

está em jogo na noção de mundo da vida e também como podemos realmente defender 

uma perspectiva husserliana da razão. 

Agora, isso não quer dizer que Husserl adote totalmente o insight kantiano 

sobre a razão. Se ele tivesse feito isso, ele não teria desenvolvido uma perspectiva 

                                                      
7 Immanuel Kant, “Groundwork of the metaphysics of morals” in Practical Philosophy Ed. Mary J. 
Gregor (1797; repr., Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 107. 
8 Immanuel Kant, 1797, 94. 
9 Immanuel Kant, 1797, 106-7. 
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diferente sobre a filosofia transcendental. Mas vale a pena perguntar por quê a Crise 

parece primeiro reconhecer o insight kantiano de um desenvolvimento histórico e 

público da razão, apenas para seguir quase imediatamente esse reconhecimento com 

uma crítica pesada ao modelo de análise kantiano como algo ingênuo e objetivista.  

Se seguirmos o "caminho seguro" kantiano para a ciência, parece inevitável que 

subscrevamos um modelo de verdade objetiva, independente do contexto, que por sua 

vez se baseia em um modelo de subjetividade igualmente estável e estático. É 

importante enfatizar que isso não significa que os indivíduos não constituam seus 

valores historicamente, nem que um indivíduo singular alcance a forma verdadeira e 

definitiva para todos os tipos de afirmações possíveis sobre o mundo. O ponto para 

Kant é que a consciência tem uma forma transcendental; um modo de operação 

simples, irredutível, que, se usado, esclarecerá a materialidade da natureza externa que 

agora é concebida em termos de mundo. Essa divisão dualista entre natureza e mundo 

é central para Husserl: em Kant, a solução é desenvolver uma noção transcendental de 

liberdade baseada em uma concepção normativa de personalidade, baseada em uma 

regulação autonômica do Ego. Isso significa que, dado o entendimento das leis 

necessárias que orientam a razão e o entendimento, seguirá o esclarecimento 

conseqüente da estrutura do mundo. Parece-me que este é o lugar onde Husserl aponta 

para uma redução objetivista do problema da consciência e do mundo. 

Mas a crítica contra a ciência objetiva e a redução positiva do problema do 

conhecimento e das ciências não se destina apenas a Kant; destina-se a toda a tradição 

moderna. Husserl tenta superar esse relato objetivista desenvolvendo seu próprio 

conceito de filosofia transcendental e conectando essa filosofia transcendental, como 

Kant tinha antes dele, a uma noção de mundaneidade. Mas, diferentemente de Kant, 

que enfatizou que a razão fundamenta a possibilidade de declarações objetivas sobre o 

mundo, Husserl aponta que a via segura desenvolvida por Kant só é possível dentro de 

um mundo determinado de experiências e referências, afirmando que a estrutura de 

um mundo social compartilhado de experiências é dado como certo em Kant.  

Nesse sentido, as ciências objetivas operam dentro de um determinado quadro 

de vida, um cenário em que as previsões feitas em um estilo "científico" se tornam 

possíveis. Mas a forma científica de investigação é apenas uma maneira de fazer 

perguntas sobre a estrutura da realidade e pressupõe uma habituação a longo prazo a 

esse modo de fazer perguntas. Esse processo de habituação é entendido por Husserl 
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como a instauração de normas e pressupõe um mundo de vida no qual os indivíduos 

progressivamente constituem hábitos.  

Husserl prossegue na Crise em direção a um esclarecimento de diferentes 

estágios, levando à sua concepção transcendental do mundo da vida. Eu gostaria de 

dividir essas etapas da seguinte forma: 

A instituição habitual, pré-científica, da tradição, gramática e normas; 

– Ação reflexiva sobre experiências relacionadas à gramática e normas da tradição, 

levando a uma complexificação sucessiva das descrições da realidade e ao 

desenvolvimento de um “atitude científica” em relação ao mundo habitual; 

– A constatação de que o mundo da vida fundamenta qualquer tipo de universalidade; 

– O consequente caráter universal do mundo da vida e a necessidade de adotá-lo como 

a priori para uma fenomenologia transcendental. 

Nesse sentido, o mundo da vida torna-se tematizado transcendentalmente 

quando se torna a priori, mas Husserl faz uma análise passo a passo dos modos em 

que um mundo da vida aparece antes de sua priori estrutura ser clara. Essas etapas 

provisórias da tematização em que Husserl prossegue não indicam uma construção 

cronológica de concepção mais densa de mundo, e isso é particularmente relevante 

quando comparamos a análise de Husserl da possibilidade de realidade social, com a 

descrição Weberiana sobre a construção da realidade social. Weber nos fornece um 

relato histórico sobre o surgimento de instituições sociais, normas e consenso sociais, 

estabelecendo, juntamente com estes, as raízes do conflito social nas diferentes 

construções históricas das realidades sociais, ou seja, diferentes formas de afirmar 

como a personalidade é constituído.  

Husserl não ignora esse nível ôntico de constituição e, fora do contexto da Crise 

(e chegarei a essa análise em breve), isso parece ser descrito em termos de construção 

de um "mundo familiar" em conflito com um estranho “mundo estranhado”. Nesse 

ponto, no entanto, basta dizer que Husserl reconhece a constituição ôntica das 

preferências, pois elas se relacionam com normas e consenso sociais, em termos de 

habituação e patrimônio. Esse nível de “vida pré-científica” é o primeiro ponto de 

análise em Husserl, e também é a aparência mais “ingênua” do mundo da vida, à 

medida que a realidade se torna igual às experiências e afetos subjetivos em primeira 

mão pelos quais passamos e que não refletem fora dos parâmetros dessas mesmas 

experiências. 
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Permitam-me detalhar um pouco: quando afirmo que nossas reflexões sobre a 

herança, em um nível pré-científico, estão ligadas aos parâmetros de meras aparências, 

o que quero dizer é que podemos tomar nossa herança como um ponto de referência 

dogmático para todos os nossos asserções sobre o mundo. Compreendemos a realidade 

em termos do ambiente imediato em que estamos inseridos e, na verdade, não 

refletimos sobre isso. Não questionamos como nossa herança se tornou realidade, 

tomamos como uma realidade. Nesse sentido, na verdade, não refletimos sobre nossa 

herança, apenas a reproduzimos como uma realidade objetiva. 

Além disso, essa reprodução de uma experiência subjetiva como realidade 

objetiva é complexificada em termos de práticas discursivas. É interessante notar que 

a descrição do surgimento da razão científica, nesta etapa, em Husserl, é quase idêntica 

à descrição da razão científica em Weber. Ambos indicam que um ponto de vista 

científico reproduz experiências subjetivas de um grupo, mas sob um conjunto 

ordenado de regras que orientará os procedimentos que agora são rotulados como 

"científicos". Para Weber, no entanto, essa é a estrutura de qualquer empreendimento 

científico. Para Husserl, esta é uma noção de ciência supostamente objetivista, mas no 

entanto afundada em um contexto específico que é universalizado enquanto o modelo 

para o entendimento da realidade.  

Ainda assim, esse nível de análise é mais complexo do que uma mera 

reprodução do cotidiano. Ele tenta reduzir alguns elementos da tradição em um 

sistema organizado de referências que é subsequentemente tomado como modelo de 

qualquer análise que possa ser rotulada como "científica". Nesse sentido, o estoque de 

complexos de significado que fundamenta uma herança é "purificado" em um 

complexo de significado científico. O problema com esse modo de proceder é que ele 

busca superimpor um modelo de análise do mundo da vida, uma maneira de entender 

e se apropriar de significado, como a norma para todos os tipos de análise. 

No entanto, no que diz respeito a Husserl, a única coisa que essas reivindicações 

de objetividade científica fazem é apontar para o mundo da vida como fundamento. 

Isso quer dizer que reivindicações de objetividade científica estão sempre operando em 

um contexto topológico; eles sempre se referem a um mundo de experiências e 

relações. Enquanto nossa forma de operação estiver apenas reafirmando a 

materialidade de nossas experiências, em vez de questionar as condições em que elas 

aparecem, permaneceremos com uma afirmação ingênua de objetividade: a lógica por 
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trás de tais afirmações é, na melhor das hipóteses, uma reflexão sobre experiências já 

constituídas e, na pior das hipóteses, uma visão dogmática do mundo que tenta impor 

sua própria vulgaridade a outras visões.  

Husserl, portanto, critica, em termos gerais, a visão ôntica do mundo da vida 

por seu foco nos elementos proposicionais da constituição. Ao focar na reprodução 

linguística do mundo da vida, uma atitude ôntica acaba no nível de descrição de 

padrões previamente estabelecidos. Certamente, não podemos simplesmente deixar de 

lado esses padrões constituídos, pois elementos do mundo da vida são pré-dados para 

nós, mas podemos questionar ainda mais os modos pelos quais esses elementos foram 

constituídos em nossa consciência e reconstituir percepções anteriores. até 

reconsiderar a chamada visão “objetiva” das ciências positivas, por exemplo.  

Parece-me que Husserl está realmente nos proporcionando uma redução 

fenomenológica em relação ao mundo da vida, e ele o faz descrevendo diferentes 

atitudes em relação à constituição da realidade, prosseguindo até que seja encontrada 

uma estrutura de mundanidade irredutível. Assim, somos capazes de apontar duas 

atitudes em relação à constituição do mundo da vida: por um lado, temos o que é 

chamado de atitude "direta", na qual o modo de dar-se do mundo da vida é dado como 

certo. A crise das ciências modernas é interpretada em Husserl sob esse ponto de vista: 

não podemos entender a subjetividade, porque a maneira pela qual a subjetividade é 

entendida nas ciências positivas é tomada como uma diretriz normativa para todos os 

possíveis entendimentos da personalidade.  

Por outro lado, vemos que Husserl passa a oferecer uma saída para a crise. Aqui, 

o caráter universal do mundo da vida se torna central para superar as limitações de 

uma análise ôntica: uma atitude reflexiva retornará à estrutura fundamental do mundo 

da vida, ao problema da estrutura ou às condições sem as quais não podemos rotular 

um objeto x como "x", torna-se um problema ontológico. Nesse sentido, se quisermos 

enfatizar a distinção entre um nível ôntico e um nível estrutural de análise em Husserl, 

teríamos de apontar que é que se entende por estrutura ainda mantém uma perspectiva 

essencialista: os objetos são dados de uma maneira que aponta para uma estrutura 

persistente que sugere uma forma de entender esses objetos, e essa interação entre um 

sujeito constituinte e um objeto constituído também aponta para a deterioração de 

uma distinção rígida entre sujeito e objeto em nível ontológico/estrutural.  

Reconheço que este último ponto é um tanto obtuso e até controverso. Mas tudo 
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o que quero dizer com deterioração da distinção entre objeto e sujeito é que, se 

olharmos para o modo como refletimos sobre os materiais que nos são dados, seremos 

colocados em relação imediata a esses objetos. Assim, objetos são dados a sujeitos que, 

por sua vez, associam significado a eles. Esse movimento de constituição pressupõe 

uma atitude reflexiva, tomada no mundo da vida. Isso sugere que, mesmo quando 

apontamos para a distinção um tanto ingênua entre um nível "externo" e "interno" 

rígido, temos uma estrutura persistente que informa decisivamente a constituição dos 

objetos. Essa estrutura persistente é o aspecto transcendental irredutível do mundo da 

vida, e é a essa estrutura que as genuínas reivindicações de constituição da realidade 

significativa e, em última instância, razoável, devem se referir. 

Portanto, não é suficiente focar em "aparências particulares, dadas de fato"10, 

enfatizando a correlação e adequação das coisas ao intelecto e apontando ainda uma 

estrita distinção entre objeto e objeto.  

Isso permite que Husserl, em certo sentido, seja mais radical que Kant em 

relação à constituição dos sentidos e significados. Para Kant, o conhecimento 

encontrou um limite fora da predicação: não poderíamos ter conhecimento daquilo 

que realmente não podemos descrever. Husserl parece questionar esse limite 

apontando uma pré-constituição do sentido no espaço, afirmando a constituição da 

subjetividade nesse espaço.  

Uma imagem da fenomenologia posterior de Husserl teria que integrar tanto a 

perspectiva de uma análise da constituição do ego transcendental, que pode ser 

interpretada como uma fenomenologia da consciência (pelo menos até a 

Fenomenologia da Consciência do Tempo Interno), ou uma fenomenologia 

associativa, genética (no que diz respeito à Análise relativa à síntese passiva e ativa) 

e, finalmente, no relato transcendental, topológico, do mundo da vida na Crise. 

De fato, seria possível afirmar que cada uma dessas fases no esforço husserliano 

de esclarecer o que é uma perspectiva fenomenológica nos ofereceria uma visão 

diferente da razão e do problema da constituição. À medida que atingimos o ponto de 

maturidade na fenomenologia de Husserl, no entanto, somos capazes de ver como um 

relato generativo da razão integra esses estágios diferentes em um relato topológico da 

razão. 

                                                      
10  Edmund Husserl. The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An 
Introduction to Phenomenological Philosophy. (Evanston: Nortwestern University Press, 1970), 271. 
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Na minha opinião, a melhor maneira de esclarecer essa explicação topológica 

da razão é reformular um tema persistente na fenomenologia de Husserl após a década 

de 1920, que é o problema da normatividade e da otimização. Tal análise, conectada a 

uma interpretação da questão do mundo da vida (outra questão persistente na 

fenomenologia de Husserl após a década de 1920) é imensamente rica em termos de 

referências, principalmente se sairmos dos trabalhos publicados durante a vida de 

Husserl e examinarmos seu material de arquivo. No entanto, meu objetivo aqui não é 

fornecer uma análise detalhada desse material. Estou interessado apenas na questão 

do mundo da vida e na tematização do mundo da vida, na medida em que ele pode nos 

oferecer uma visão mais sofisticada do processo de escolha e decisão, e como esses 

processos são tematizados temporalmente e em referência a um terreno topológico. 

É por isso que devo enfatizar a relevância da normalidade e da anormalidade 

em um mundo da vida constituído transcendentalmente antes que eu possa prosseguir 

- particularmente quando tento questionar as limitações apontadas por Habermas no 

método fenomenológico. Até agora, minha interpretação do mundo da vida estava 

restrita ao desenvolvimento do conceito dentro da Crise, e a dificuldade que surgem 

dessa escolha é que a questão da normalidade só aparece tangencialmente na Crise, no 

segundo apêndice intitulado “Idealização e a ciência da realidade”. As normas, neste 

ponto, são interpretadas por Husserl como uma verdade genuína, derivada de pura 

evidência. Esta noção de proposições auto-evidentes é de interesse para mim, pois se 

baseia profundamente em uma descrição temporal do processo de aquisição de 

elementos que informam ainda mais os julgamentos.  

O segundo apêndice da crise, de fato, parece apontar para uma densa 

constituição de normas. Isso significa que os indivíduos estão refletindo sobre 

“resíduos experienciais acumulados passivamente”11e procedendo à consideração de 

quaisquer fundamentos desses resíduos experienciais, ou seja, o ponto de referência 

final das experiências. Mas, mantendo em mente os estágios acima mencionados de 

constituição do mundo da vida, estamos numa constituição densa ou em uma 

constituição vulgar, ingênua do mundo-da-vida, que não tematiza o dar-se dos objetos, 

para usar um termo repetido durante as reflexões da crise, genuinamente? 

Parece-me que Husserl aponta para ambas as atitudes, mas atribui o adjetivo 

“genuíno” às reflexões que não tomam como um determinado dar-se de objetos em um 

                                                      
11 Edmund Husserl, 1970, 303. 
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contexto específico como a experiência genuína de um objeto. Além disso, essa 

reflexão também reformula a distinção entre lógica formal e transcendental, mas agora 

no contexto de uma análise do mundo da vida: uma análise formal terá como objeto 

um determinado conjunto de experiências, em uma determinada posição dentro do 

mundo da vida. Assim, generaliza-se uma conceituação familiar, dependente de um 

conjunto de complexos de significados e contingências históricas, como norma. 

Inversamente, uma transcendental análise do mundo da vida tomará esse conjunto 

anterior de experiências como ponto de referência e o reduzirá ainda mais ao ponto em 

que permaneceremos apenas com um conjunto de características irredutíveis de uma 

determinada experiência - são características genuínas, essenciais: uma ideia pura, no 

vocabulário da fenomenologia estática. 

Mas na Crise não encontraremos uma consideração expressa da distinção entre 

constituição normal e ótima. Certamente, Husserl sugere essa distinção quando é 

abordada a questão da reconstituição e reconsideração de preferências e como os 

aspectos relevantes de um estoque de características podem nos motivar a rever como 

identificamos objetos e diferenciamos valores. Ainda assim, essas reflexões visam 

esclarecer a estrutura transcendental geral do mundo da vida. Husserl dividiria sua 

consideração topológica do mundo da vida em diferentes contextos de significação em 

outros lugares, e essas distinções, que acabam por levar à oposição do mundo familiar 

e do mundo estranhado e à consideração fenomenológica de um nível de familiaridade 

e estranhamento na interação epistêmica e social. Estes níveis são centrais para o 

contraste entre uma compreensão fenomenológica do mundo da vida com a 

apropriação comunicativa do mundo da vida como paradigma, em Habermas. 

Não creio que seja polêmico apontar que a Crise tem como principal 

preocupação a elucidação de como constituímos nossa própria identidade e como 

somos capazes de realmente interpretar e declarar a realidade dos objetos no mundo 

(entendidos, então, fora os parâmetros de um naturalismo ingênuo, como um mundo 

da vida). E é nesse ponto, ao menos para Husserl, que a questão da intersubjetividade 

transcendental deve ser tematizada.  

Se levarmos Husserl a sério, a subjetividade transcendental, ou “um ego 

funcionando constitutivamente”, só é possível quando se pressupõe a 

intersubjetividade12. Na Crise, esse tópico é apenas sugerido e é desenvolvido dentro 

                                                      
12 Edmund Husserl, 1970, 172. 
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da mesma atitude cosmopolita que marca o restante do texto: a ideia de uma 

intersubjetividade genuína aponta para uma estrutura universalmente compartilhada 

do mundo da vida que nos permite apontar para uma forma genuína de estabelecer 

significado. Agora, o caráter temporal desse processo de estabelecimento, associado à 

multiplicidade de pontos de referência, força a mão de Husserl até certo ponto. Afinal, 

seria simples reproduzir uma atitude naturalista em que o desenvolvimento histórico 

da razão levaria necessariamente ao esclarecimento de uma estrutura absoluta do 

mundo da vida.  

A questão de uma “socialidade universal” surge aqui como a compreensão da 

totalidade dos indivíduos que compartilham um mundo da vida transcendental. Este 

mundo da vida transcendental, no entanto, não é percebido e experimentado por esses 

indivíduos igualmente. A constituição de normas, que, como vimos, depende de noções 

intersubjetivamente compartilhadas, também depende do território dentro dessas 

normas. Isso sugere que a constituição social do mundo da vida requer, dentro de 

Husserl, uma fenomenologia generativa, ou seja: pressupõe que não estamos limitando 

nossa análise ao indivíduo singular e seu conjunto particular de elementos 

constituintes (uma perspectiva de primeira pessoa)13. 

 

2 Normal e Ótimo / Familiar e Estranhamento: elementos para a 

compreensão social do mundo da vida 

 

“Normal” refere-se a um processo de habituação: com o tempo, os indivíduos 

incorporam elementos de seu entorno e o conjunto de experiências que têm nesse 

ambiente, para a consciência deles. Tais processos criam aparências familiares e 

relações de expectativas e decepções. Permita-me dar um exemplo banal aqui, na 

forma de normas de etiqueta: se alguém cresce em um cenário em que se espirra, 

imediatamente pede desculpas por isso, isso cria uma norma. Essa norma, portanto, 

orienta o comportamento em todos os pontos em que alguém espirra. Nesse caso, se 

alguém não se desculpar após espirrar, outros atores que compartilham a mesma 

herança reagirão com decepção.  

Agora, embora este exemplo seja banal, aponta para certas características da 

                                                      
13  Anthony Steinbock. Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl (Evanston: 
Northwestern University Press, 1995), 127. 
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constituição da normalidade. Antes de tudo, isso enfatiza que só seremos capazes de 

entender algo como norma, uma vez que é inserido no tempo. Eu já previa isso ao trazer 

para as modalidades de consciência do tempo (expectativa e decepção) em minha 

descrição da normalidade. É por causa dessa constituição oportuna do normal que sou 

capaz de estabelecer uma concordância na continuidade das aparências, levando à 

minha qualificação de uma certa experiência como “normal”14.  

Como essas experiências normais são repetidas no tempo, elas adquirem uma 

certa densidade e, então, podemos qualificar nossas experiências normais como 

“ótimas”. Um “ótimo” aqui não implica uma ruptura nas experiências anteriores do 

“normal”, pelo menos ainda não. Parece-me que um nível ótimo de constituição é 

inicialmente possível em termos de um pico experiencial para um certo normal, 

digamos, em termos de etiqueta, participar de uma cerimônia do chá no Japão pode 

instituir um ótimo em termos de maneiras à mesa, esse ideal não necessariamente 

introduz uma ruptura ou discordância com o meu conjunto anterior de experiências 

em relação às maneiras da mesa, mas introduz um padrão contra o qual todas as outras 

experiências do mesmo tipo serão comparadas.  

Mas uma ruptura nessa experiência, uma discordância com a maneira como o 

objeto normalmente aparece, ou seja uma anormalidade, pode reconstituir o objeto. O 

anormal aqui terá sua própria continuidade, sua própria presença na experiência do 

objeto. Uma discordância constituirá, então, uma nova norma. Isso emerge da 

experiência do mundo cotidiano, do mundo vivido. Obviamente, isso é fundamental 

para a nossa compreensão dos mundos familiares e estranhados; o normal e o anormal 

somente se aplicam em um sistema de espécies específicas – poderíamos dizer que eles 

se aplicam em ecossistemas distintos.  

O ponto interessante aqui é que uma discordância é uma ruptura dentro de uma 

ordem anterior da constituição normalmente instituída. Se, no exemplo da cerimônia 

do chá, tivermos uma confirmação das normas estabelecidas anteriormente de modos 

de mesa, mas com um nível mais alto de proficiência técnica e estética, nesse caso 

teremos uma dimensão completamente diferente do que os modos de mesa significam 

- nesse caso, o anormal institui um novo nível de significação e aponta para um modo 

diferente de constituir a realidade social. 

De fato, formas anormais de constituição refletem uma multiplicidade na 

                                                      
14 Anthony Steinbock, 1995, 132. 
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maneira como constituímos a realidade social. Essa multiplicidade, em Husserl, é 

expressa na distinção entre um mundo familiar e um mundo estranhado.  

Um mundo familiar operaria de uma forma muito semelhante à socialização 

primária em Weber, pois é o ambiente imediato e familiar no qual os indivíduos se 

apropriam e instituem normas de acordo com uma herança compartilhada, uma 

socialização compartilhada, um conjunto compartilhado de complexos de significado. 

Husserl, no entanto, enfatiza a importância das informações de apresentação e 

passivamente sintetizadas na constituição do “lar”. Nesse sentido, a formação de um 

mundo familiar depende tanto da atividade consciente de um eu em relação à 

constituição de relações semelhantes a objetos com objetos que se cercam, como 

também da afetação não consciente desse eu por relações previamente construídas e 

instituídas de forma intersubjetiva, bem como circunstâncias contingentes e 

territoriais. Nesse sentido, a ordem de uma oikonomia é estabelecida historicamente 

dentro de um espaço de similitude, e nesse espaço os indivíduos também 

desenvolverão experiências cada vez menos densas que serão mais qualificadas como 

“normais” ou “ótimas”. 

Agora, um mundo estranhado toma o lugar da socialização secundária: uma 

forma estranhada de mundo é aquela que interrompe o conjunto pacificado de 

experiências que anteriormente constituímos em casa. Nesse estágio, reconsideramos 

os fundamentos de uma norma familiarmente constituída, agora em relação ao 

surgimento de uma discordância, de uma percepção de que algo pode ser constituído 

de uma forma diferente. Esses processos de choque cultural inserem um elemento de 

desordem na constituição previamente ordenada de um objeto. Tal desordem é, acima 

de tudo, temporal: não podemos compreender onde o elemento desordenado “se 

encaixa” em nossas experiências anteriores sobre um tipo - e isso traz a percepção de 

que a constituição temporal das normas não é compartilhada universalmente. 

Tudo isso quer dizer que o aspecto transcendental do mundo da vida está em 

risco? Afinal, como podemos atestar a estrutura do mundo da vida se as conceituações 

históricas dos objetos diferem tão radicalmente? 

Parece-me que Husserl indicaria que fazer essa pergunta perderia o objetivo da 

análise transcendental do mundo da vida. Mas também acredito que Schutz identificou 

neste momento uma contradição na análise do mundo da vida. Voltarei a isso em 

detalhes no próximo tópico deste artigo, mas, por enquanto, basta dizer que Schutz, 
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talvez por falta de acesso ou por um mal-entendido geral sobre o escopo da análise do 

mundo da vida, não compreende como o caráter transcendental do mundo da vida se 

refere à co-generatividade do familiar e do estranho. Isso quer dizer que a geração de 

tipos normais e anormais está sempre sendo constituída dentro de um mundo da vida 

universalmente compartilhado, que molda as possibilidades para a constituição da 

sociedade. Daí a distinção entre uma análise da constituição da realidade social, como 

em Weber, e uma análise da possibilidade da realidade social, que é o que temos em 

Husserl. 

 No que segue, tratarei de como Schutz usa Husserl para abordar e criticar 

Weber, mas também quero enfatizar as limitações da abordagem adotada por Schutz e 

como sua decisão de se concentrar em uma análise formal do mundo da vida pode ter 

aberto o caminho para a crítica de Habermas à sociologia interpretativa e sua adoção 

da crítica de Tugendhat à fenomenologia da consciência de Husserl. 

Em seguida, tentarei formular como Schutz confia em Husserl para desenvolver 

uma perspectiva não transcendental para uma análise da vida cotidiana15. Ao fazê-lo, 

espero esclarecer o que está em jogo em uma explicação social-fenomenológica do 

significado, dada em primeiro lugar por Husserl, e depois por Schutz. Nisto, prepararei 

o terreno para nossa compreensão do principal ponto de partida na análise 

Habermasiana do Lebenswelt. 

 

2.1 O caminho para uma sociologia interpretativa 

 

Schutz apropria-se de todo o léxico da sociologia weberiana, infiltrando nela 

alguns elementos da fenomenologia para dois efeitos. Primeiro, Schutz quer ampliar o 

escopo da sociologia de Weber, reformulando a questão dos “termos” nos quais 

argumentamos a estrutura da realidade social. Schutz, nesse sentido, antecipa um 

problema na visão normativa de Habermas da sociedade: a estrutura da realidade 

social não pode ser apenas uma questão de concordância intersubjetiva com o que os 

termos usados para descrever objetos externos devem ser16, antes, a questão de sentido 

                                                      
15 Dan Zahavi, Husserl and Transcendental Intersubjectivity. (1996 repr. Atenas: Ohio University Press, 
2001), 22-24. 
16 Alfred Schutz, The Phenomenology of the Social World. Translated by George Walsh e Frederick 
Lehnert. (1932, repr. Chicago: Northwestern University Press, 1967), 9. 
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e significado é deixado sem solução na sociologia clássica precisamente porque é um 

dado adquirido enquanto uma coleção epistêmica crua de “visões de mundo”.  

Segundo, Schutz informa a análise weberiana dos tipos com uma fenomenologia 

estrutural, que por sua vez lhe permite divulgar a estrutura do mundo social como uma 

estrutura de significado intencional inteligível. A intencionalidade, é claro, é o ponto 

de virada chave aqui: Weber fala do “significado pretendido” em um sentido empírico, 

como em “o que se quis dizer” em uma frase proferida por um ator social; em Schutz, 

o significado intencional refere-se à estrutura da intencionalidade, tentando apontar 

que o comportamento social de um ator já é dado em um contexto e que o ator 

“individual” também é inserido em um espaço social. Nesse sentido, Schutz desloca o 

desenvolvimento solipsista da constituição solitária do significado em Weber, 

introduzindo um campo em que uma fenomenologia social poderia operar. 

Esse deslocamento opera no entendimento de Schutz da temporalidade e de 

como ela molda o comportamento e a razão - isto é, como a consciência do tempo nos 

permite falar de forma diferente sobre a constituição da personalidade. Em Weber, a 

identidade pessoal depende do aspecto imediato da socialização, da forma de 

socialização precoce de um indivíduo. Ainda assim, essa dependência não fornece aos 

atores sociais uma forma estática de identidade, uma socialização adicional pode 

tornar indesejáveis aspectos da socialização primária ou colocá-los sob uma luz 

diferente. 

A natureza dinâmica da constituição da identidade também reconstitui o 

ambiente, ou o organismo social, onde os indivíduos estão situados; portanto, o 

ambiente social que antes afetava um ator social agora é afetado por seus atos. Essa 

dialética temporal de ser afetado pela realidade social e de construir novas concepções 

sobre a realidade social caracteriza a construção social do mundo da vida.  

Uma fenomenologia social pressupõe, portanto, a noção de significado e ação 

social de Weber, mas também indica que o que Weber ofereceu é apenas no nível de 

uma análise regional do significado e de uma compreensão histórica da temporalidade. 

Isso pode parecer de pouca importância para uma análise sociológica da vida cotidiana, 

mas traz consequências para a maneira pela qual entendemos decisões e julgamentos, 

e particularmente como atribuímos validade às crenças sobre conduta em um mundo 

natal cada vez mais diversificado.  
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Se Schutz tem um grande ponto de partida de Weber e Husserl, seria em sua 

interpretação da experiência social e na redução conceitual de tal experiência. Parece 

que a interlocução com o pragmatismo americano, particularmente William James e 

John Dewey, motiva Schutz a suspeitar cada vez mais de tentativas de estabelecer uma 

teoria transcendental da intersubjetividade, ou mesmo um relato transcendental do 

conhecimento17. 

Schutz acusa as metodologias transcendentais de uma atitude solipsista, na qual 

outros indivíduos são tomados como dados disponíveis para a consciência. O ego 

transcendental, em Husserl, considera a existência de outros egos como meros dados 

que são interpretados dentro da consciência, não está em interação com os outros em 

um contexto social18. Além disso, a redução fenomenológica, tomada radicalmente 

como uma abordagem transcendental, pode levar ao escalonamento da existência de 

outros, e a integralidade de um eu seria, portanto, reduzida à sua vida solitária.  

No entanto, essa é uma simplificação brutal do desenvolvimento do ego 

transcendental na fenomenologia genética e generativa. À medida que Husserl avança 

em seu argumento, percebemos que, primeiro, o mundo da vida é primordial, 

constituindo uma condição para a integração dos sentidos, e a estrutura ontológica 

desse mundo se manifestará para todos. Na verdade, o aspecto transcendental de nós 

mesmos, o que Husserl chama de ego transcendental, refere-se ao status privilegiado 

da realidade externa e à atração transcendental que os objetos dessa realidade operam 

em nossa consciência - nisso, Husserl sugere que os indivíduos compartilhem uma 

estrutura determinada o que permite a significação desses “puxões”.  

Portanto, Schutz entende mal o problema de origem e primordialidade em 

Husserl, lendo-o como uma espécie de solipsismo. Mas é interessante notar que, ao 

tentar fornecer uma fenomenologia do mundo social que se concentra na atitude 

natural (para evitar o solipsismo da atitude transcendental), ele acaba 

surpreendentemente mais próximo de uma fenomenologia generativa, e isso é claro 

em sua crítica à noção de tipos ideais em Weber. 

Schutz critica a noção de tipos ideais em Weber, mas não em desacordo com a 

hipótese de que os indivíduos tendem a enfatizar demais certos aspectos da experiência 

                                                      
17 Alfred Schutz, On Phenomenology and Social Relations. (The University of Chicago Press: Chicago, 
1970), 252-3. 
18 Dan Zahavi, Husserl and Transcendental Intersubjectivity. (1996 repr. Atenas: Ohio University Press, 
2001) 24. 
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e transformá-los em ideais. Sua principal argumentação é com a noção de que tipos 

ideais de alguma forma enriqueceriam ou purificariam a experiência, funcionando 

como um filtro de confusões originadas pela percepção sensível. Para Schutz, qualquer 

tipo de tipificação implica em uma perda diante da experiência do que é conceituado. 

Ao transformarmos experiências em conceitos, perdemos muito do que foi 

experimentado - não podemos comunicar todo um sentimento ou valor em uma 

tipificação19. Além disso, os tipos costumam ir contra a experiência social e negar a 

densidade de sentimentos e comportamento. A atitude weberiana em relação aos 

conceitos e tipos, e o tipo de realidade social que esses tipos produzem, produzirão uma 

estratificação da realidade que transforma o processo de ressignificação e reavaliação 

histórica da experiência em uma história de reconsideração gramatical de tipos. Assim, 

a hermenêutica desenvolvida por Weber estaria localizada, para Schutz, apenas no 

nível da compreensão normativa da sociedade, ignorando os usos e apropriações reais 

das experiências na vida cotidiana.  

Quando Schutz descreve esse processo, ele está de fato lidando com o problema 

da origem dos sentidos e da geração de novos significados em diferentes mundos 

sociais. Este é precisamente o ponto de uma análise generativa do mundo da vida, onde 

o senso não é gerado apenas na aquisição solipsista de dados externos, mas fora de um 

mundo familiar que inclui herança, tradição e assim por diante. Do ponto de vista de 

uma fenomenologia generativa, Husserl e Schutz parecem estar na mesma posição em 

relação aos tipos: o nível normativo de tipificação perde a riqueza da experiência de 

apresentação 20 , mas também aponta para o nível constante de transformação e 

repensação do que é uma tradição, como é constituída e reconstituída em diferentes 

sociedades. 

As tipificações são úteis apenas na medida em que operam como um esquema 

de orientação para membros de uma determinada sociedade. Eles criam uma 

gramática comum que permite uma organização normativa da sociedade21. No entanto, 

esses processos de organização dão como certa a organização social de um grupo social, 

bem como as estruturas formais que constituem esse grupo social.  

 

                                                      
19  Michael D. Barber. Equality and Diversity: Phenomenological Investigations of Prejudice and 
Discrimination. (Nova York: Humanity Books, 2001), 107. 
20 Michael D. Barber, 2001, 195. 
21 Alfred Schutz, On phenomenology and social relations. (The University of Chicago Press: Chicago, 
1970), 121. 
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2.2 A referência da ação social 

 

Weber teve que enfatizar a prevalência de significado em seu estudo das relações 

sociais. Isso fica particularmente claro quando entendemos sua metodologia: os atores 

sociais operam na sociedade de uma maneira diversa, mas a sociologia só pode ser 

ocupada com os aspectos dessa operação que podem ser circunscritos à expressão 

racional de valores e preferências por esses indivíduos. Weber confia que a sociedade 

seja formada por indivíduos de orientação racional que buscam seus objetivos de 

maneira consciente e ordenada. Nesse sentido, quando agimos em sociedade, agimos 

com o significado de nosso ato totalmente constituído, pelo menos do nosso ponto de 

vista, e esperamos que nosso interlocutor seja capaz de entender também o significado 

de nossa ação. Os acidentes nesse processo, no que diz respeito a Weber, são resultado 

de aspectos primários da socialização que não foram compartilhados ou da 

interpretação instrumental de atos sociais em busca de motivações agressivas. Ainda 

assim, a orientação da ação é voltada para o significado. Queremos dizer algo quando 

agimos na sociedade, queremos comunicar um interesse e ser entendidos nesse 

interesse. 

A interação social em Schutz tem uma densidade diferente, e isso está bastante 

ligado ao que exploramos na seção anterior: se Weber se concentra na constituição do 

significado de tipos, Schutz deseja privilegiar os aspectos experienciais desses tipos. 

Para Schutz, estamos sempre inseridos em um círculo de expectativas dentro da 

realidade social, e esse círculo de expectativas já informa a recepção de nossas ações 

sociais antes de expressarmos qualquer preferência. Mais tragicamente, nossos pontos 

de vista nunca atenderão às expectativas e ao ponto de vista subjetivo da outra pessoa 

a que nos referimos. Movimentos expressivos, entonações e interações eróticas em 

geral participam da constituição daquilo que dizemos para nossos pares sociais, 

complicando ainda mais a imagem de uma ação orientada para o significado. Antes, a 

ação social pressupõe uma espécie de atração mútua e vontade de deixar o solipsismo 

da perspectiva de primeira pessoa e de entrar na interação social.  

O núcleo da interpretação Schutz da interação social, então, é baseado em um 

esforço interpretativo para divulgar as motivações peculiares dos indivíduos (ou 

grupos) à medida que eles entram nas relações sociais. Ele não apenas se concentra em 

elementos de significado (ou apropriação de significado) dentro desses grupos, mas 

também em como seu mundo de vida comum foi constituído. Nesse sentido, mesmo 
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sob uma redução fenomenológica radical, não há como deixar a posição de um ponto 

de vista ao considerar a ação social.  

A sociologia interpretativa, cunhada por Schutz, enfocará a análise da interação 

social e os usos dos termos na interação social como contingentes. Também reconhece 

uma certa desordem nos processos de significação e apropriação de tradições e 

experiências.  

Mas o modelo cunhado por Schutz desde então tem sido alvo de críticas pesadas. 

Talvez a mais relevante de todas essas críticas seja encontrada na apropriação de 

Habermas da noção de Lebenswelt em sua Teoria da razão comunicativa. 

Na próxima seção, tentarei apresentar as origens da crítica de Habermas à 

fenomenologia e seu desenvolvimento de uma visão normativa do mundo da vida. Ao 

fazer isso, espero estabelecer os parâmetros aos quais uma fenomenologia da ação 

social deve responder se tentar permanecer relevante. Por fim, se quero apontar a força 

de um ponto de vista fenomenológico para nossa compreensão das decisões e 

preferências sociais, também devo ser capaz de explicar como essa visão permanece 

plausível após as críticas fornecidas por Habermas, do ponto de vista da filosofia social, 

e, do ponto de vista da epistemologia, por Tugendhat. 

 

3 o significado absoluto à razão comunicativa: a fenomenologia normativa 

de Habermas 

 

Alinhado com Schutz, Habermas lê a questão do mundo da vida do ponto de 

vista das ciências sociais, particularmente no contexto da teoria da ação. Ao contrário 

de Schutz, Habermas pensa no mundo da vida em termos de paradigma para a ação 

social e introduz o conceito no quadro da sociologia clássica. Curiosamente, se Weber 

preparou o terreno para a problematização do mundo da vida em Schutz, é Durkheim 

que fornecerá a Habermas os elementos para sua compreensão do mundo da vida como 

paradigma.  

Em Durkheim, a sociedade é entendida como um sistema de "domínios de ação 

funcionalmente especificados", em que a questão da divisão do trabalho é apropriada 

de uma perspectiva biológica, spenceriana. Nesta leitura, domínios e ação são 

entendidos funcionalmente e, com o tempo, constituirão a estrutura sistêmica de uma 

sociedade. Os indivíduos, em um nível básico, são orientados a ter uma função – que 

será correlata com um interesse em realizar essa função. Cada indivíduo, então, 
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descobrirá seu próprio interesse e sua própria forma de satisfazer esse interesse. Em 

um nível biológico puro, há uma necessidade mimética de reproduzir a ação que me 

concederá meus desejos e necessidades particulares. No entanto, indivíduos diferentes 

terão interesses e necessidades um pouco diferentes, e a cooperação social surge como 

uma forma de implementar essas necessidades de maneira mais eficiente.  

Essas trocas de funções em que indivíduos diferentes desempenham papéis 

diferentes para a realização de ideias diferentes levarão Durkheim a concordar com 

Spencer no surgimento “natural” do mercado. Nesse sentido, o mercado é entendido 

em um sentido quase aristotélico, pois surge na necessidade de que os indivíduos 

tenham que cuidar de seus próprios interesses particulares em relação aos outros (uma 

oikonomia). Somente mais tarde essa auto-regulação do mercado será privatizada na 

forma de contratos sociais que dão uma expressão normativa peculiar à tendência geral 

de que os indivíduos devem primeiro se definir em relação à sua função e interesse e, 

posteriormente, ao papel que sua função e interesse desempenham no mercado. 

Durkheim traça o surgimento da expressão normativa de determinadas formas 

de solidariedade social para a colocação anárquica de indivíduos no mercado. Uma 

sociedade anômica, para Durkheim, não apenas tende à anarquia, mas também a 

formas violentas de interação e troca social. As democracias modernas, 

particularmente em sua encarnação capitalista industrial, são mais uma tentativa de 

pacificar os modos de expressão no mundo social (entendido por Habermas como o 

mundo da vida) com um conjunto sistêmico de regras e formas de expressão. No 

entanto, isso cria uma situação paradoxal em Durkheim, onde as estruturas que 

pretendiam pacificar a luta entre interesses diferentes criam um conjunto de normas 

para as relações, mas essas normas também excluem uma série de práticas como 

anormais. Para Habermas, a questão da anomia surge nesse contexto, introduzindo 

novas formas de cooperação e interação que não são contempladas no contrato social. 

Isso cria uma tensão direta entre o sistema social e o comportamento individual, e o 

paradoxo é que a tentativa de introduzir formas estáveis de cooperação social causará, 

com o tempo, instabilidade social e inquietação, à medida que mais e mais indivíduos 

estiverem em anomia. 

O comportamento social, portanto, está constantemente dirigindo para a 

constituição de uma crise sistêmica. Embora o aspecto normativo surja como uma 

maneira de pacificar os conflitos nas formas de troca no mercado, a anomia aparece 
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como uma reação aos mesmos aspectos normativos que deveriam garantir a 

estabilidade. A sociedade, então, está em permanente crise de legitimação, em que as 

normas não cobrem a totalidade dos indivíduos que eles deveriam governar.  

Para Habermas, isso cria uma divisão entre sistema (normas) e comportamento 

(mundo da vida) que será sustentada em toda a sociologia clássica - Weber e Schutz 

permanecerão, embora por razões diferentes, dentro desse modelo. O modelo de ação 

comunicativa, proposto em Habermas, buscará mediar essa questão com a ideia da 

colonização subsistêmica do mundo da vida, isto é, a introdução de um padrão 

normativo (linguístico) na própria linguagem que permitirá relações não-sistêmicas 

siga uma certa ordem do discurso.  

Anteriormente, afirmei que Weber abriu caminho para uma interpretação 

fenomenológica da realidade social em Schutz. É algo interessante, portanto, que 

Weber também seja um elemento-chave na estratégia de Habermas para afastar uma 

interpretação fenomenológica. Habermas se distancia de Schutz e apropria-se de 

Weber em um contexto kantiano,22 reformulando a discussão dos direitos do ponto de 

vista de um universalismo kantiano, agora infundido na sociologia de Weber e nos 

elementos da filosofia da linguagem comum.  

O que temos aqui é, de fato, uma inversão da estratégia adotada por Schutz. Se 

Schutz quis apontar a natureza estática da descrição da sociedade em Weber, 

concentrando-se no comportamento e na constituição desordenada da sociedade, 

Habermas aponta para a necessidade fundamental da razão. 

Habermas não ignora Husserl em sua Teoria da ação comunicativa. Certamente, 

a compreensão do mundo social como uma dimensão do Lebenswelt ainda ecoa 

Husserl e, talvez em maior medida, Schutz. Mas as premissas metodológicas que 

caracterizam um método fenomenológico são abandonadas por Habermas, e esse 

abandono do método é causado pela suposição de que a filosofia originária da 

linguagem (OLP) está em uma posição melhor do que a fenomenologia para lidar com 

questões da linguagem e da práxis comunicativa em geral. Essa suposição remonta à 

influência de Ernst Tugendhat, Karl-Otto Apel e John Searle em Habermas 23 . 

                                                      
22 Ver Jürgen Habermas, The Theory of Communicative Action, Vol. I (Boston: Beacon Press, 1984), 
154–155; a partir de aqui TCA-I. 
23  TCA-I, 396-7. Como veremos, as teorias da consciência que Tugendhat reformulou em "termos 
semânticos" incluem uma análise husserliana do mundo da vida, e especialmente o relato husserliano 
do dar-se e da subjetividade.  
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Tugendhat é de particular interesse aqui, pois Habermas parece subscrever sua crítica 

à filosofia de Husserl. 

Certamente, a reconfiguração de Habermas do conceito de normatividade e sua 

própria compreensão do mundo da vida só são possíveis no contexto da própria leitura 

de fenomenologia de Tugendhat. O novo elemento em Habermas é o desenvolvimento 

da filosofia da linguagem comum no contexto das ciências sociais. Habermas alia o 

desenvolvimento dos atos de fala no OLP com algumas das principais tendências das 

ciências sociais para revisitar a noção abstrata de ética comunicativa em Karl-Otto 

Apel, o que lhe permite reconstituir a compreensão weberiana da razão e do significado 

em termos de comunicação, e reformular o discurso sobre razão e racionalidade de 

acordo.24 

O caminho que Habermas segue para desenvolver sua noção de razão 

comunicativa é intimidador. A Teoria da Razão Comunicativa é, de fato, uma espécie 

de enciclopédia contemporânea para diferentes modos de entender a sociedade, que 

Habermas propõe abordar e os incorporar à sua noção de intersubjetividade.  

Mas qual é a noção Habermasiana de intersubjetividade e como é desenvolvida? 

Essa é uma pergunta complicada, que toma de Habermas os dois volumes da Teoria 

da Razão Comunicativa para responder.  

Não é minha intenção fornecer uma imagem completa da análise Habermasiana 

sobre ação comunicativa aqui. Na realidade, quero focar nesta seção no que Habermas 

retira de Weber, Husserl e Tugendhat. Ao fazer isso, espero enfatizar, primeiro, quais 

são os elementos normativos da compreensão de Habermas sobre a sociedade; 

segundo, como esses elementos normativos são usados estrategicamente por 

Habermas, a fim de implementar uma determinada noção de mundo da vida como 

                                                      
24 “Linguistic communication and the cultural tradition that flows into it are only set off as a reality in 
their own right from the reality of nature and society to the degree that formal world-concepts and 
nonempirical validity claims are differentiated. In communicative action we today proceed from those 
formal presuppositions of intersubjectivity that are necessary if we are to be able to refer to something 
in the one objective world, identical for all observers, or to something in our intersubjectively shared 
social world. The claims to propositional truth or normative rightness actualize these presuppositions 
of commonality for particular utterances. Thus, the truth of a proposition signifies that the asserted state 
of affairs exists as something in the objective world; and the rightness of an action in respect to an 
existing normative context signifies that the interpersonal relation established merits recognition as a 
legitimate element of the social world. Validity claims are in principle open to criticism because they are 
based on formal world-concepts. They presuppose a world that is identical for all possible observers, or 
a world inter-subjectively shared by members, and they do so in an abstract form freed of all specific 
content. Such claims call for the rational response of a partner in communication” (TCA-I, 50). 
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paradigma para a ação social e, finalmente, enfatizar as consequências de tal 

abordagem em uma perspectiva fenomenológica. 

Se, em Weber, a cultura está conectada a preferências que são conscientes e 

efetivamente preferidas por indivíduos na sociedade, en Schutz ela está conectada a 

contingências e elementos desordenados que afetam os indivíduos nessas sociedades. 

Certamente, há ação orientada para o significado, mas esse tipo de ação, em Schutz, 

não constitui a construção social da realidade, enquanto que em Weber a ação em 

direção ao significado é o sujeito da realidade social. 

Ainda assim, a razão em Weber é um fenômeno regional. Sociedades 

particulares têm concepções particulares do que é razoável. A constituição do que é e o 

que não é aceitável nos círculos sociais, e o movimento da instituição social de 

preferências para um sistema de direitos é uma contingência histórica que deve ser 

analisada caso a caso. 

Habermas, no entanto, adota uma noção mais ampla da razão, principalmente 

quando se afasta de suas raízes na Escola de Frankfurt. Durante a década de 1960, 

Habermas ainda segue Weber, embora através de uma inspiração adorniana, enquanto 

escreve sobre a conexão entre razão e interesse. Ele adota a língua frankfurtiana da 

razão instrumental e parece confortável como herdeiro da tradição dos marxistas 

alemães que se identificaram com Marcuse e Lukács. No início da década de 1970, 

porém, Habermas é fortemente influenciado por Karl-Otto Apel e Ernst Tugendhat, e 

começa a abandonar elementos de sua antiga análise marxista da realidade social. 

Habermas parece indicar a necessidade de abandonar uma análise transcendental e 

pré-predicativa da linguagem, associação e subjetividade para entrar na discussão 

sobre a construção social de valores e instituições, como se fosse impossível um relato 

fenomenológico da filosofia sociopolítica.25 

Para Habermas, a razão, enquanto razão comunicativa, é comum a todas as 

diferentes concepções de cultura. Se Weber tentou restringir os aspectos e 

entendimentos absolutos e instrumentais da razão a contextos familiares peculiares 

em que esses processos eram justificados dentro dos parâmetros dessa mesma 

cultura, Habermas implica que a justificação tem um aspecto estrutural e universal, e 

                                                      
25  “Theories of modern empirical science, whether along the lines of logical empiricism, critical 
rationalism, or constructivism, make a normative and at the same time universalistic claim that is no 
longer covered by fundamental assumptions of an ontological or transcendental-philosophical nature” 
(TCA-I, 2). 
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que esse aspecto universal da comunicação implica que qualquer sujeito que esteja 

atuando dentro dos parâmetros da razão comunicativa poderá ser entendido - dadas 

as condições em que a práxis comunicativa ocorrerá. 

Está montado o palco para Habermas desenvolver as condições em que 

poderíamos exercitar nossas habilidades de fala. Do ponto de vista epistemológico, 

Habermas sustenta que não devemos mais privilegiar a consciência como uma pista 

para a intersubjetividade. Pelo contrário, o foco de uma análise da intersubjetividade 

deve ser a filosofia da linguagem e uma filosofia da linguagem que nos permita 

entender a natureza predicativa dos atos de fala26.  

Habermas fornece uma análise profunda dos principais pressupostos da 

sociologia interpretativa em Schutz27, mas, neste caso, a dívida mencionada a Tugend 

é clara, pois Habermas descarta a ideia fenomenológica do mundo da vida em favor de 

um entendimento predicativo da normatividade e da sociedade na articulação de 

práticas discursivas (a chamada colonização subsistêmica do mundo da vida28) com 

critérios e condições normativas,29 a priori, para o discurso30 (consagradas na ideia da 

razão comunicativa). Ao fazê-lo, Habermas pretende superar algo que ele percebe 

como uma limitação em Schutz, ou seja, o “conceito culturalista do mundo da vida”.31  

Habermas sugere que uma abordagem comunicativa do mundo da vida pode 

resolver alguns dos paradoxos da sociologia interpretativa, particularmente os 

problemas relacionados ao relativismo moral e político. É nesse contexto que uma 

interação guiada normativamente surge como um meio para as relações sociais. Esse 

meio enfatiza que indivíduos em uma determinada sociedade só podem se comunicar 

se concordarem com os termos que estão usando para se referir ao mundo externo. 

Esse acordo sobre a estrutura do mundo externo é um resultado da orientação 

racional das práticas discursivas: na medida que Habermas toma a virada linguística 

como ponto de partida e aceita os principais pressupostos de um entendimento comum 

da linguagem, ele pode enfatizar isso porque somos capazes de chegar a um acordo 

sobre os termos que usamos para nos referir a objetos, temos motivos para orientar 

                                                      
26 TCA I, 343. 
27 Vejam a sessão The Hermeneutic Idealism of Interpretive Sociology, in Jürgen Habermas, The Theory 
of Communicative Action, Vol. II (Boston: Beacon Press, 1987), 119–153; a partir de aqui TCA-II. 
28 TCA I, 219. 
29 TCA II, 61. 
30 TCA II, 64. Observe a descrição dos elementos de como os atos da fala podem operar em padrões 
comunicativos, se e somente se certos componentes da fala estiverem integrados. 
31 TCA II, 138-9. 
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nossa linguagem nesse acordo. Temos motivos para construir um sistema de 

referências e regras de interação. 

Isso quer dizer que Habermas superpõe uma forma de constituição de 

significado como determinante sobre outras formas? De certa forma, fazer essa 

pergunta nos coloca fora dos termos epistemológicos que Habermas pressupõe. Para 

Habermas, não faz muito sentido falar de uma forma plural de constituição de 

significado. Como a linguagem é estruturada ordinariamente e, tendo a oportunidade 

de fazê-lo, organizaremos a linguagem para o entendimento mútuo, o estoque cultural 

de conhecimento adquirido de forma contingencial (dependente da socialização, 

geografia etc.) tem uma estrutura necessária. A interpretação do estoque cultural de 

conhecimento, que é feita por todo indivíduo, toda vez que qualquer expressão de 

qualquer tipo de preferência é proferida, reproduz a necessidade da razão 

comunicativa: mesmo quando os indivíduos usam instrumentalmente a linguagem na 

tentativa de comunicar algo errado, a comunicação permanece com um fundo 

lingüístico racional. Assim, a constituição do significado é sempre entendida dentro 

dos parâmetros da necessidade da razão comunicativa.  

Mas a estrutura normativa da razão comunicativa é dupla. O que acabei de 

descrever são os pressupostos metodológicos e epistemológicos que permitem a 

Habermas declarar a estrutura comunicativa da subjetividade, ou melhor ainda, a 

estrutura comunicativa de um mundo da vida intersubjetivo. Mas Habermas teria 

traído suas tendências kantianas se ele confiasse que os indivíduos usariam a razão 

comunicativa por decreto. Os indivíduos são competentes para desenvolver a práxis 

comunicativa, mas essas competências devem ser cultivadas dentro de uma ordem 

social legítima e regulamentada, um sistema. 

O que temos aqui é um processo de construção histórica dos meios pelos quais 

os indivíduos podem cumprir suas competências comunicativas, o que é diferente de 

dizer que essas competências, elas mesmas, não tem um caráter inato. Isto significa, 

em resumo, que os indivíduos precisam ser motivados para agir em direção à 

compreensão mútua. Por um lado, a interpretação de uma determinada ação social 

depende da estrutura social em que essa ação está ocorrendo, o que, obviamente, não 

é novidade na teoria social. Por outro lado, e esse é o elemento peculiar da proposição 

de Habermas, a razão comunicativa reproduz um movimento dentro da constituição 
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de uma história cosmopolita em Kant: as sociedades se tornarão mais racionais à 

medida que adotarem a necessidade de uma certa forma de afirmação.  

A racionalidade é então uma função da razão comunicativa, que é efetivada de 

acordo com a verificabilidade de qualquer afirmação (seu caráter de verdade), a 

motivação institucional para os indivíduos agirem com responsabilidade (uma noção 

baseada no Estado de identificação mútua e solidariedade), e o desenvolvimento moral 

dos indivíduos (Habermas chama isso de “responsabilidade da pessoa adulta”32, eu 

preferiria chamá-lo de valorização pedagógica das competências comunicativas).  

Muito bem, Habermas está descrevendo um processo de nutrição mútua entre 

sistema e mundo da vida, onde temos, por um lado, os meios codificados e 

estabelecidos para relações sociais estratificadas dentro de uma ordem sistêmica e um 

conjunto cultural e subsistêmico de possibilidades. que informam a constituição de um 

sistema. Diferentes sociedades organizarão essas relações entre sistema e mundo da 

vida de acordo com sua própria herança e história, é claro. Mas devemos nos contentar 

com uma descrição dos processos de constituição de significado nas diferentes 

realidades sociais? Dentro dos parâmetros da razão comunicativa, devemos 

reconhecer novamente as limitações desta questão. A pluralidade de concepções 

razoáveis de significado, em Habermas, só é concebível dentro dos parâmetros da 

orientação necessária para o significado e entendimento peculiar a um entendimento 

predicativo da linguagem. 

É interessante notar que Habermas confia que o filósofo esteja em uma posição 

privilegiada em relação a esse entendimento predicativo da linguagem. Novamente, 

como um verdadeiro herdeiro da tradição iluminista, Habermas quer enfatizar uma 

abordagem humanística na qual o desenvolvimento de certas práticas de fala levará à 

construção de uma sociedade cada vez mais racional e justa.  

Mas isso significa que devemos tomar algumas medidas para construir a base 

na qual essa sociedade operará. Certamente, a mesma posição privilegiada que o 

filósofo possui e que é capaz de operar dentro das exigências da racionalidade agora se 

torna uma obrigação para com a sociedade como um todo: Habermas espera que a 

estrutura institucional de uma sociedade deva ser organizada e estruturada para 

implementar as etapas que levarão os indivíduos à práxis comunicativa. 

                                                      
32 TCA II, 141. 
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Claramente, Habermas não quer se afastar das principais características do 

projeto filosófico da modernidade. Mas quais são essas características para Habermas? 

Essa é uma pergunta interessante, pois grande parte do debate sobre o humanismo, 

particularmente na tradição alemã no final do século XIX e início do século XX, foi 

intensamente crítica e cética em relação ao iluminista.  

Parece-me que Habermas vê o projeto iluminista como um de homogeneidade 

positiva. Certamente, Habermas nunca usa esse termo, então devo esclarecer o que 

quero dizer com isso. O que quero enfatizar aqui é que a noção de ação comunicativa 

transforma a divisão entre socialização primária e secundária em mais do que apenas 

um processo de estranhamento de diferentes tradições e reconhecimento mútuo 

histórico. Em vez disso, Habermas quer apontar que, com o tempo, essas formas 

heterogêneas de práxis comunicativa que constituem diferentes sistemas de 

legitimação deveriam ser transformadas em práxis mais homogêneas. Existe espaço 

para a diversidade nessas práticas comunicativas? Habermas está sugerindo uma 

linguagem universal e estática dos direitos humanos como o conteúdo fundamental 

para todos os tipos de performances comunicativas legítimas?  

Há espaço para a diversidade de expressões e crenças nessa concepção de ação 

comunicativa. O que quero dizer com homogeneidade positiva é que Habermas indica 

que a natureza da racionalidade embutida na linguagem nos pressiona a declarar a 

linguagem dos direitos humanos como o guia para tipos legítimos de sistemas, e esses 

tipos legítimos de sistemas, por sua vez, informarão o que são as práxis aceitáveis que 

nos levarão à ação comunicativa. Nesse sentido, é aceitável ter uma pluralidade de 

afirmações e crenças, como pensamos em termos de planos de vida, religião ou 

sexualidade, mas a legitimidade dessas práticas (que é, na linguagem habermasiana, 

sua racionalidade) está ligada a o caráter normativo e necessário da razão 

comunicativa. 

Nesse sentido, a razão comunicativa informa e enquadra a construção racional 

de uma ordem social legítima, e as escolhas sociais dentro dessa ordem social serão 

mais racionais, pois os procedimentos tomados como legítimos no sistema informam 

as práticas individuais e de grupo.  

Assim, o projeto da modernidade, conforme lido por Habermas, é implementar 

a igualdade em uma ordem sistêmica legitimamente construída. A igualdade aqui é 

entendida não em termos de igualdade econômica, ou igualdade de oportunidades, 
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como foi o caso em Rawls, mas em termos mais amplos. Habermas entende a igualdade 

em termos linguísticos e pragmáticos, nos quais os indivíduos são iguais, na medida 

em que compartilham uma disposição de organizar racional e predicativamente seu 

discurso em direção à compreensão mútua (no sentido que Weber chamaria de 

Wertrationalität). Mas se a orientação para a compreensão, mesmo de forma absoluta, 

dependia da tipificação do racional dentro de um determinado contexto familiar em 

Weber, em Habermas, a tipificação do racional é dada dentro de capacidades 

linguísticas universalmente compartilhadas. 

Se compararmos isso com Rawls, por exemplo, o escopo de cada abordagem 

deve ser claro. Por um lado, para Rawls, seria satisfatório definir o domínio do 

liberalismo dentro da esfera política, fornecendo espaço para diferentes doutrinas, 

independentemente de suas reivindicações de racionalidade. Além disso, 

reivindicações razoáveis sobre o bem, o justo e o justo são possíveis dentro de qualquer 

doutrina abrangente - tudo o que Rawls pede é que os pontos de vista sejam decentes 

e compatíveis com uma concepção comum (que é institucionalmente baseada) do bem. 

Por outro lado, Habermas, como o próprio Rawls coloca tão bem33, quer que sua 

concepção de razão comunicativa seja uma doutrina abrangente em si mesma. Isso 

significa que qualquer reivindicação razoável dada será razoável apenas na medida em 

que se encaixe nas condições da razão comunicativa; a validade de qualquer 

reivindicação dada está sujeita aos termos da razão comunicativa34.  

No fundo, o debate entre Habermas e Rawls é um debate sobre o papel da 

filosofia política. Para Rawls, o papel da filosofia política é fornecer uma doutrina 

mínima na qual diversas concepções de bem poderão coexistir sem a imposição de 

doutrinas abrangentes que superimponham as deliberações sobre o bem. 

Habermas vê um papel mais amplo na filosofia política. De fato, o projeto que 

Habermas desenvolve após sua “virada lingüística” após 1976 e a publicação de Was 

heißt Universalpragmatik?35, é uma declaração de propósito ambiciosa, que supõe que 

qualquer descrição política deve dar conta dos fundamentos do conhecimento, da 

linguagem e da moral. Para Habermas, a filosofia política, entendida como um campo 

                                                      
33 John Rawls, “Political Liberalism: Reply to Habermas,” Journal of Philosophy 92 (1995): 132–180.  
34 John Rawls, 1995, 136; 139. 
35  Jurgen Habermas, “Heißt Universalpragmatik?” Em K.-O. Apel (ed.), Sprachpragmatik und 
Philosophie. (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1976). 174-272. Há algum debate sobre onde a “virada 
lingüística” em Habermas pode ser localizada, mas suas reflexões em 1976 são particularmente 
importantes, pois representam um ponto de ruptura tanto da noção de Ética Comunicativa, em Apel, 
quanto das reflexões anteriores sobre a razão instrumental. em Adorno.  
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isolado que pode permanecer livremente, sem o apoio de uma teoria coerente e 

dependente do conhecimento e da linguagem, é impossível. De fato, Habermas aponta 

que o próprio Rawls não foi capaz de fazê-lo, pois sua própria tentativa de dar conta de 

um liberalismo político “independente” supõe uma bagagem epistemológica pesada36.  

Parece-me que Habermas tem um ponto importante contra Rawls aqui. Em 

outros lugares37, tentei apontar que a economia política serve como uma doutrina 

abrangente para o desenvolvimento da ideia de equilíbrio reflexivo e de uma posição 

original. Nesse sentido, o princípio da diferença não opera independentemente de uma 

concepção liberal de economia política: pressupõe os termos de uma visão ordinalista 

da sociedade e da escolha, e que as escolhas dentro dessa sociedade serão descritas em 

termos transitivos e conectados ou serão considerados irracionais. 

No entanto, o impacto da economia política como uma doutrina abrangente 

para a concepção política de liberalismo de Rawls é mínimo. Ela está conectada ao 

domínio político da ação e não precisa impactar as reivindicações morais e epistêmicas 

feitas pelos indivíduos: tais reivindicações são impactadas apenas na medida em que 

tenham reverberações na esfera política. Em Habermas, no entanto, a razão 

comunicativa assume o papel de árbitro para todas as interações públicas e é eficaz nas 

conceituações privadas sobre o bem.  

Habermas vê as considerações sobre a escolha racional do ponto de vista da 

troca de mercadorias e da prioridade como limitadas e míopes. Parcialmente, isso é 

resultado da influência da sociologia do sistema, particularmente de Talcott Parsons. 

Em sua Estrutura de ação social, Parsons fornece uma excelente revisão da economia 

política, que ele vê como uma teoria da ação, mais especificamente, uma teoria da 

individual ação. Nesse sentido, a economia política preocupa-se com a forma como 

indivíduos singulares são capazes de fazer escolhas singulares de acordo com pontos 

de vista específicos. A ação lógica ou racional refere-se, então, a um sistema de meios 

que visa um fim determinado, que pode ser descrito em termos de bens e, do ponto de 

vista político, trocará interesses para atingir seus fins particulares. Nesse sentido, troco 

um bem “x” por “y”, confiando em que “y” possa finalmente me levar ao meu objetivo. 

Obviamente, também negocio e atenuo as preferências de acordo com a 

                                                      
36  Jürgen Habermas, “Reconciliation Through the Public use of Reason: Remarks on John Rawls’s 
Political Liberalism,” Journal of Philosophy 92 (1995): 131. 
37 Fabrício Pontin, Economia Política e as raízes da Posição Original de Rawls. DoisPontos, [Sl], v. 10, 
n. 1, jun. 2013. ISSN 2179-7412. Disponível em:  
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/doispontos/article/view/33177. 
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disponibilidade, pois a escassez é sempre um fato em qualquer cenário político não 

ideal (e todos os cenários reais não são ideais).  

A escolha racional nesse sentido pressupõe atores que atuam nesse modelo: eles 

serão capazes de expressar referências de acordo com um “padrão seletivo que regula 

a escolha dos meios”38. Tal abordagem individualista e econômica da escolha não será 

suficiente para uma teoria suficiente da escolha social, em Parsons, porque ignora que 

o sistema de conexões que leva ao fim não é apenas interpretado em termos de um 

padrão seletivo, econômico, nem operar no nível do indivíduo, sozinho. Nesse sentido, 

o que geralmente é identificado como uma força da economia política (seu domínio 

seletivo de análise) se torna um fardo, pois o relato de uma determinada ação social 

será restrito e amputado a um aspecto dessa ação39.  

Habermas aproveita esse insight para atacar Rawls por motivos metodológicos: 

embora ele concorde com o espírito geral e as conclusões do liberalismo político de 

Rawls, particularmente no que se refere a uma linguagem universal dos direitos 

humanos40, Habermas enfatiza que os processos que levam à escolha de valores que 

nos levarão a uma ordem democrática e legítima não podem ser descritos em termos 

de uma doutrina “independente”, muito menos em termos de uma explicação 

econômica da troca informada de mercadorias. Antes, eles deveriam ser pensados em 

termos de uma necessidade epistêmica de certos padrões de discursividade, que, por 

sua vez, nos levarão a certos padrões de escolha.  

Novamente, devo enfatizar o caráter homogêneo de tal hipótese: Habermas 

quer argumentar que, porque compartilhamos as mesmas capacidades linguísticas, é 

possível afirmar que a necessidade de certas formas de fazer escolhas se seguirá. Nesse 

sentido, formas de governo radicalmente heterogêneas, por exemplo, indicam 

estratégias desastrosas na implementação do governo. Não é de surpreender que 

Habermas apoie os esforços para estabelecer um sistema universal de direitos que 

regulará diferentes formas de comunicação41: a diversidade será possível dentro dos 

                                                      
38 Talcott Parsons, Structure of Social Action (1949; repr. New York: The Free Press, 1966), 252. 
39 Talcott Parsons, 1966, 262. 
40 Jurgen Habermas, “Reconciliation Through the Public use of Reason: Remarks on John Rawls’s 
Political Liberalism,” 110. 
41 Jurgen Habermas, Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy (1992; repr. Cambridge: MIT Press, 1998), 109–111. A passagem principal aqui é “along with 
the system of rights, one must also create the language in which a community can understand itself as 
a voluntary association of free and equal consociates under law.” Ibid., 111. 
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parâmetros da razão comunicativa, que estabelece uma norma universal para todas as 

formas de predicação. 

Mas onde Weber tentou enfatizar que as normas eram constituídas regional e 

dependentemente dos contextos sociais, que, posteriormente, interagiam e 

incorporariam ou resistiriam a diferentes maneiras de produzir e respeitar normas, 

Habermas coloca a estrutura pragmática da linguagem como uma norma sempre 

presente que regula e permeia a ação comunicativa e, portanto, caracteriza qualquer 

tipo de escolha racional. Nesse sentido, um indivíduo, ou uma sociedade, escolherá 

racionalmente um valor, em Habermas, quando essa escolha for consistente com o 

caráter universal da razão comunicativa. Aqui, voltamos a um movimento kantiano: a 

razoabilidade de qualquer preferência declarada só é reconhecida quando essa 

preferência pode ser universalizada de acordo com uma forma. Se em Kant essa forma 

é dada em termos de consciência moral, em Habermas, a consciência moral torna-se 

razão comunicativa42.  

Muito bem, mas por que isso é tão importante para uma interpretação 

fenomenológica do mundo da vida? O ponto principal aqui é que, se Habermas estiver 

certo sobre a estrutura da linguagem e a necessidade da razão comunicativa, a ideia da 

multiplicidade dos mundos da vida e da constituição de significado simplesmente não 

faz sentido, e mesmo que tenha sentido epistemológico, é preciso questionar suas 

vantagens como ferramenta para a implementação de estratégias sócio-políticas. 

Permitam-me que elabore: Habermas, ao longo das linhas introduzidas por 

Tugendhat, aponta para a estrutura predicativa da linguagem, enfatizando que a noção 

de linguagem pré-predicativa é, no melhor dos casos, melhor deixada como domínio 

do místico. Nós temos motivos para pensar que a linguagem é algo comum, e que a 

constituição do significado está ligada à transitividade, ou seja, em suma, que o 

problema da verdade é entendido apenas em termos da razão, e a razão é apenas 

concebível em termos de uma análise da linguagem - para Tugendhat, isso significa 

uma análise da coerência interna das sentenças, para Habermas, uma compreensão 

das pragmáticas dos atos de linguagem e fala. 

Esses são pontos fortes e importantes a serem analisados. Tugendhat é 

particularmente eloquente sobre esse assunto, pois mostra de maneira convincente 

                                                      
42 Cf. Jürgen Habermas, Moral Consciousness and Communicative Action (1983; repr. Cambridge: MIT 
Press, 1990), 166–195. 



 

Fabrício Pontin | 89 

 

como o próprio desprezo de Heidegger pela racionalidade como guia para ações e 

preferências sociais pode levá-lo a optar por algumas políticas particularmente 

horripilantes, que ele defendeu usando a linguagem epistemológica que mais tarde 

fundamentaria grande parte dos trabalhos sobre fenomenologia e ontologia 43 . 

Habermas foi igualmente eloquente em seu Discurso Filosófico da Modernidade, onde 

ele faz um argumento convincente para sua concepção normativa e abstrata de um 

mundo da vida orientado racionalmente44.  

Habermas é então capaz de desenvolver uma noção de mundo da vida que não 

está conectada a suposições de natureza transcendental; ao contrário, está ligado às 

atitudes de outros reais membros de uma comunidade de falantes que abrange a 

totalidade dos indivíduos capazes de satisfazer as condições da razão comunicativa - 

isto é, a totalidade dos indivíduos adultos. Um mundo da vida é, portanto, uma 

totalidade de relações de significado constrangidas pela razão comunicativa45, onde 

indivíduos e grupos sociais escolhem preferências e valores pensando que outros estão 

realmente se orientando de maneira semelhante. Isso permitirá que Habermas 

defenda a viabilidade do modelo cosmopolita, que ele vê como um fato no iluminismo 

europeu46.  

Mas isso significa um completo abandono do pressuposto de uma perspectiva 

fenomenológica? Habermas substitui “o primado da intencionalidade pelo da 

                                                      
43 “The consequences of this derationalized conception of choice and the derationalized concept of truth, 
however, can be given in a speech that Heidegger gave in November 1933. The speech was given in 
support of Hitler prior to the national referendum on Germany’s withdrawal from the League of Nations. 
It begins in this way: “The German people are called upon to choose by their leader [Führer]. But the 
leader does not demand anything of the people; rather, he offers the people the immediate possibility of 
the supreme free decision: whether the people as a whole will claim their own Dasein, or whether they 
will fail to claim it. Tomorrow the people choose nothing less than their future.” And then, it continues: 
“What kind of an occasion is this? The people recover the truth of their will as Dasein, for truth is the 
disclosure of what makes a people certain, clear and strong in their acting and knowing.” These quotes 
indicate that Heidegger’s Nazism was no accidental affair, but that a direct path led from his 
philosophy—from his derationalized concept of truth and the concept of self-determination defined by 
this—to Nazism. Nonetheless, we would be relinquishing philosophical insight if we did not want to 
learn what we can from Heidegger for this reason. the point is to recognize precisely the position that 
led to irrationalism, and not to throw the baby out with the bath water.” Ernst Tugendhat, Self-
Conciousness and Self Determination (Cambridge: MIT Press, 1989), 217–218. 
44 “[T]he rationalized lifeworld secures the continuity of its contexts of meaning with the discontinuous 
tools of critique; it preserves the context of social integration by the risky means of an individualistically 
isolating universalism; and it sublimates the overwhelming power of the genealogical nexus into a fragile 
and vulnerable universality by means of an extremely individualized socialization. The more abstractly 
the differentiated structures of the lifeworld operate in the ever more particularized forms of life, the 
more the rational potential of action towards reaching understanding evolves solely by these means.” 
Jürgen Habermas, The Philosophical Discourse of Modernity (Cambridge: MIT Press, 1989), 346. 
45 Jürgen Habermas, 1989, 358-9. 
46 Jürgen Habermas, 1989, 360. 
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comunicação e compreensão lingüística”47, enfatizando um afastamento do primado 

da percepção e do afeto na constituição do mundo, privilegiando a razão e constituição 

de uma normalidade estável e homogênea. Habermas não pode encontrar em uma 

metodologia fenomenológica os elementos para a construção de uma ordem sistêmica 

de significação, ou a continuação de reivindicações de conhecimento, com o tempo, 

que levarão a uma sociedade estável, organizada e solidária48.  

Isso situa Schutz e Habermas em pólos opostos em relação à interpretação da 

realidade social. Se, para Schutz, a atitude fenomenológica em relação à constituição 

social do significado sugeria que a multiplicidade da constituição do significado se 

referia a uma multiplicidade de mundos da vida que se constituíam 

intersubjetivamente e de alguma forma passivamente, Habermas sugere que 

constituíssemos significado em um mundo da vida compartilhado linguisticamente, 

que não esteja dividido em realidade social de constituição diferente, mas onde a 

realidade é interpretada com sucesso, se e somente se seguirmos os parâmetros de uma 

atitude necessária em relação à razão e à compreensão mútua.  

Para Habermas, Husserl estava certo ao apontar uma crise de legitimação nas 

ciências modernas, mas estava errado quando pensou nos termos dessa crise através 

de uma estratégia transcendental. Além disso, se levarmos Husserl a sério, o consenso 

em relação à estrutura da realidade social é impossível, e afirmar a validade e a 

normatividade das reivindicações da verdade só se torna possível dentro dos 

parâmetros de uma subjetividade proposta transcendentalmente. A posição 

comunicativa, na qual os indivíduos podem realmente adotar uma atitude em relação 

à compreensão mútua, é, portanto, impossível do ponto de vista de uma perspectiva 

fenomenológica, pelo menos no que diz respeito a Habermas. 

Assim, Habermas não fornece um relato fenomenológico do mundo da vida, 

nem simplesmente oferece uma interpretação errônea dos pontos principais desse 

conceito em Husserl49. Na verdade, Habermas cria sua própria noção de mundo da 

vida como um estágio em que as práticas comunicativas podem e devem ocorrer. Nisso, 

o mundo da vida não é mais interpretado como uma situação topológica em que os 

indivíduos constituem um significado diferente, mas como uma restrição às 

possibilidades de formação do mundo e práticas intersubjetivas. Habermas abandona 

                                                      
47 Dan Zahavi, Husserl and Transcendental Intersubjectivity, 181. 
48 TCA II, 137. 
49 Dan Zahavi, Husserl and Transcendental Intersubjectivity, 191. 
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o modelo de consciência adotado em uma perspectiva fenomenológica, e adota, como 

mostramos, a filosofia da linguagem como uma pista para a intersubjetividade. Nesse 

sentido, quando Habermas adota a linguagem da autoconsciência e da auto-

representação, ele o faz nos termos desenvolvidos por Tugendhat, que são 

incompatíveis com uma descrição transcendental do eu.   

Se aceitarmos os termos de uma leitura Habermasiana, teremos de aceitar que 

uma leitura fenomenológica da realidade social nos deixa sem motivos para ainda 

acessar a constituição do significado e move a interpretação dos processos de 

legitimação para um espaço onde a validade das formas de legitimação é entendida 

fora do domínio de uma pista universal universal para sua interpretação - que, para 

Habermas, sem dúvida terá consequências desastrosas em uma perspectiva pública, ao 

permitir a racionalização de concepções de mundo da vida claramente irracionais. Do 

ponto de vista de uma abordagem fenomenológica da constituição social da realidade, 

que apoio temos para afirmar que, voltando ao nosso primeiro exemplo, matar bebês 

jogando-os contra a parede está errado? Que defender apedrejar mulheres até a morte 

por adultério é absurdo e ilegítimo? Se formos honestos sobre as implicações de uma 

leitura fenomenológica da sociedade, não devemos aceitar essas formas ótimas 

interpretações da realidade e de constituição de fenômenos políticos enquanto 

regionalmente constituídas? Habermas não pensa que a tomada fenomenológica da 

consciência nos permita responder a essas perguntas, mantendo uma defesa de um 

certo núcleo de direitos que permeiam a humanidade como um todo, 

independentemente das contingências locais. 

 

Conclusão 

 

 Rumo a uma contribuição fenomenológica: os limites concretos da razão 

comunicativa Resta ver, no entanto, se Habermas está certo sobre a fenomenologia. Na 

minha primeira seção deste artigo, eu já antecipava alguns elementos que Habermas 

não incorporou em seu relato, particularmente a questão da estrutura da consciência e 

da passividade, que pode sugerir uma materialidade persistente da realidade, à qual os 

indivíduos reagem e incorporam dentro de limites. Essa mesma materialidade também 

nos permite apontar modos de constituição que serão mais ou menos satisfatórios, em 

termos da verificabilidade da afirmação, isto é, se a descrição de um determinado 

objeto fizer justiça à materialidade do que é descrito.  
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 Mas parece-me que a fraqueza central da posição de Habermas está em sua 

compreensão do que é o nível normativo de análise, isto é, o nível em que constituímos 

e apropriamos de algo como um ponto de referência estável.  

 Habermas confessa que o nível de questões pragmáticas, éticas e morais e sua 

reverberação em termos de organização sistêmica dessas questões é proposto, do ponto 

de vista da razão comunicativa, como um dever-ser50, e eu tenho sugerido ao longo 

deste artigo que a resistência de Habermas a uma constituição desordenada do mundo 

da vida decorre de sua convicção de que podemos e devemos nos orientar para um 

sistema de valores racionalmente constituído, e que temos elementos suficientes para 

defender um mundo da vida homogeneamente formado e regulamentado, que 

proporcionará aos indivíduos uma estrutura institucional onde eles serão capazes de 

cumprir seu potencial comunicativo. 

 Entende-se por norma, neste contexto, o que um acordo dialógico entre partes 

que operam em um mundo da vida legitimamente construído alcança como uma 

referência estável em relação a um tipo determinado. Esta é uma definição muito 

carregada, pois pressupõe uma noção determinada de diálogo, acordo, legitimidade, 

mundo da vida e referência. Suponho que já tenha esclarecido como a ação 

comunicativa será fundamental para cada uma dessas noções, particularmente ao 

informar as relações éticas dentro de um mundo da vida que, com o tempo, 

constituirão a base de um sistema de regulação da ação social. Esse é um processo, 

como enfatizei antes, co-generativo, mas que supõe que a organização normativa de 

um sistema que regula as relações sociais em um mundo da vida sempre seja sempre 

informada por um estoque cultural de conhecimento que é universalmente 

compartilhado na estrutura de linguagem. Isso significa que temos um limite para a 

organização de prioridades sociais sobre o bem, e esse limite é dado pela estrutura da 

linguagem, que enquadra e orienta o consenso sobre o que é bom.  

 Isso não quer dizer que variações na descrição do bem não sejam possíveis. 

Como já enfatizei, elas são possíveis dentro dos parâmetros da razão comunicativa: nas 

sociedades modernas, secularizadas, isto é, o ponto de vista normativo (sistêmico) 

“regulará nossa vida comum no igual interesse de todos”51. Mas essa normativa é 

apenas uma construção de um processo de deliberação em certa medida. Se Habermas 

                                                      
50 HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms Contributions to a Discourse Theory of Law and 
Democracy. MIT PRESS, 1998, 159. 
51 Jurgen Habermas, 1998, 161. 
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permanecesse no nível de descrição de um processo de deliberação social, que se referia 

à construção histórica de normas nas sociedades, ele não teria ido além de Weber. 

 Isso coloca Habermas em uma posição platônica: o filósofo sabe educar, 

informar e conduzir a sociedade em direção aos padrões normativos que são dados na 

natureza, ele está em uma posição privilegiada em relação ao conhecimento de como a 

sociedade deve parecer e como práticas discursivas devem para operar. 

 Curiosamente, Habermas poderia ter evitado essa posição artificial se ele não 

tivesse optado por uma estratégia metodológica que lhe permitisse identificar uma 

estrutura linguística na consciência que enquadra a ação comunicativa em qualquer 

contexto e que moldará ainda mais nossos julgamentos sobre uma ação social e 

epistêmica menos ou mais adequada. Essa posição universalista em Habermas 

poderia, a princípio, ser semelhante à sociabilidade universal que encontramos em 

Husserl, particularmente na Crise. Ainda assim, o relato posterior de Husserl sobre 

subjetividade e passividade transcendental nos permite entender os paradoxos da ação 

social, especialmente à medida que se relacionam com democracias avançadas e seu 

caráter peculiar, e as contradições dentro de nossas próprias realidades sociais e 

encontros.  

Isso não quer dizer que uma perspectiva fenomenológica e transcendental não 

traria um conjunto diferente de questões, e certamente há muito a ser dito sobre as 

limitações da perspectiva husserliana e sua forma peculiar de nominalismo. Ainda 

assim, as afirmações normativas que Habermas acredita ter tornado a fenomenologia 

obsoleta têm uma densidade peculiar que a ideia da razão da comunicação não parece 

reconhecer adequadamente. Na verdade, uma perspectiva fenomenológica poderia ter 

ajudado Habermas a perceber as limitações de seu entendimento comum sobre 

representação e comunicação, e os fantasmas passivos e não cognitivos que assombram 

nossas práticas representacionais e comunicativas. 
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I 

 

Em sua obra The Politics of Our Selves: Power, Autonomy and Gender in 

Contemporary Critical Theory (2008), Amy Allen persegue a difícil tarefa de 

aproximar a crítica pós-estruturalista de Foucault e Butler aos desenvolvimentos mais 

centrais da crítica normativa defendida por Habermas e Benhabib, combatendo 

incompatibilidades consideradas tradicionalmente insuperáveis entre essas duas 

vertentes filosóficas e propondo um campo teórico comum capaz de reconectar poder 

e autonomia no âmbito da crítica social. Naquilo que se refere mais especificamente a 

Habermas, o ponto de partida implícito de seu projeto remete-nos a uma já conhecida 

objeção de Nancy Fraser, a qual marca profundamente a recepção feminista do autor. 

Segundo Fraser, ao restringir seu diagnóstico sobre as patologias sociais aos termos de 

uma “penetração de mecanismos de integração sistêmica nas esferas de reprodução 

simbólica”, Habermas teria excluído de seu modelo a consideração de práticas de poder 

reproduzidas no interior do mundo da vida, resultando em um esquema limitado de 

crítica social (FRASER, 2013, 44). Com efeito, o modelo habermasiano seria omisso 

em relação a formas de dominação e subordinação inscritas no próprio quadro de 

reprodução simbólica da sociedade – o que o faria particularmente cego aos principais 

mecanismos da dominação masculina enraizados nas três dimensões estruturais do 

mundo da vida – como nas instituições familiares, no estoque de valores e significados 

culturais e nas competências pessoais tradicionalmente vinculadas ao gênero. 

                                                      
1 Uma versão anterior do presente texto foi publicado com o mesmo título em Dissonância. Revista de 
Teoria Crítica. v. 2, 2018. 
2 Professor do departamento de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Possui pós-doutorado na Freie-Universität-Berlin (FU), doutorado em filosofia pela Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP), graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP) e 
graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi pesquisador 
visitante na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Alemanha. É pesquisador do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (CEBRAP) e membro do núcleo Direito e Democracia. Tem experiência nas 
áreas de filosofia política e pensamento democrático, com ênfase em Teoria Crítica. 
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Já na introdução de seu livro, Allen assinala o caráter insatisfatório do tipo de 

solução dada por Fraser ao problema por ela própria suscitado: apesar da radicalidade 

inicial de sua objeção, Fraser propõe uma simples combinação do modelo normativo 

proveniente da teoria do discurso com as contribuições empíricas trazidas pela crítica 

pós-estruturalista do poder. Segundo Fraser, o modelo habermasiano teria muito a 

contribuir com a crítica feminista em sua concepção não-fundacionista de 

normatividade e na centralidade dada à concepção intersubjetiva de autonomia, mas 

sua capacidade explicativa dos fenômenos de poder seria limitada, já que os relega 

estritamente aos âmbitos sistêmicos da vida social (FRASER, 1995, p. 6). Por outro 

lado, a teoria foucaultiana do poder seria “empiricamente perspicaz, mas 

normativamente confusa”, precisando ser acoplada a uma concepção de autonomia 

ausente em seu quadro conceitual. Para Allen, entretanto, a tarefa projetada por Fraser 

nunca teria sido plenamente cumprida no interior de sua própria obra. E isso porque, 

por trás da aparente trivialidade de uma solução conciliatória, escondem-se 

dificuldades de compatibilização teórica que nos obrigam a ir além de um simples 

acoplamento da concepção intersubjetiva de autonomia à análise empírico-

genealógica do poder. Para Allen, trata-se de “completar a tarefa estabelecida, mas 

deixada inacabada por Fraser”, buscando não apenas identificar os principais focos 

dessas dificuldades, mas superá-las por meio de “reinterpretações e, em certa medida, 

reformulações” de ambas as tradições, de tal modo que possam vir a ser reaproximadas 

a partir de seus componentes internos e, assim, passar a compor um projeto crítico 

comum (ALLEN, 2008, p. 7-8). Essa tarefa levaria à pergunta sobre as contribuições 

pós-estruturalistas à compreensão normativa do sujeito autônomo, bem como sobre 

os elementos mais frutíferos de crítica do poder inscritos na compreensão discursiva 

de mundo da vida.  

O presente texto dedica-se ao segundo pólo desse projeto. Serão salientados os 

diferentes modos como a autora pretende localizar a inscrição do poder no mundo da 

vida, abrindo chaves de leitura que apontam para uma crítica do poder mais complexa 

e diversificada dentro do quadro categorial da teoria do discurso. Na continuidade, 

entretanto, o referido projeto nos parecerá mais uma vez injustificadamente 

abandonado. Acompanharemos os motivos que levam a autora a considerar o referido 

quadro de poder incompatível com os desenvolvimentos da categoria de autonomia na 

obra madura de Habermas. E a despeito de seus próprios encaminhamentos, 
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concluiremos defendendo o caráter frutífero das contribuições trazidas por Amy Allen 

ao serem inseridas no âmbito mais amplo de uma análise democrática.  

 

II 

 

Allen inicia o quinto capítulo de seu livro ressaltando a centralidade do conceito 

de autonomia para Habermas e uma suposta mudança de foco ocorrida ao longo de 

sua obra. Para a autora, apesar de Habermas ter utilizado esse conceito em seus 

trabalhos de juventude em um sentido bastante amplo, genericamente compreendido 

como “estar livre de constrições sociais injustas”, em sua obra madura o foco passaria 

a ser quase que exclusivamente alojado em uma noção de autonomia moral: “Em sua 

teoria social madura o foco se desloca para a noção de autonomia moral, que é tanto 

derivada quanto significativamente distinta da concepção kantiana de autonomia” 

(ALLEN, 2008, p. 97). Segundo ela, Habermas aproximaria sua concepção de 

autonomia do sentido deontológico da moral kantiana, pautado não pelo cumprimento 

de valores éticos ou autorrealização pessoal, mas sim na correção normativa e 

justificabilidade das ações em função de sua capacidade de contar com o assentimento 

racional de todos os concernidos. Como características distintivas do modelo 

habermasiano, destaca (i) a exigência de distanciamento, ainda que temporário, de 

cada um em relação aos próprios desejos e necessidades, de tal modo que possa avaliar 

os planos de ação em vista de suas implicações normativas mais amplas; (ii) a estrutura 

dialógica dessa avaliação, cumprida não por um sujeito isolado a partir de suas 

deliberações interiores, mas sim pela via de discursos práticos efetivamente cumpridos 

entre os concernidos. Nesse sentido, a autonomia habermasiana poderia ser 

caracterizada como a expectativa de “imputabilidade racional” (rational 

accountability), entendida como a habilidade de sustentar com razões aquilo que se 

diz e que se faz perante as suas possíveis críticas e refutações3. 

 

Assim como Kant, Habermas sustenta que um ‘Self autônomo é um Self que 
escolhe livremente não o que ela ou ele querem fazer, mas o que é correto para ela 
ou ele fazer’. Entretanto, duas importantes diferenças resultam da leitura 
intersubjetiva de Habermas a Kant: primeiro, Habermas discorda da exigência 
kantiana de que a autonomia requer a negação ou repressão de todo tipo de 

                                                      
3 Para Allen, mesmo que essa noção de “rational accountability” possa abarcar em Habermas outras 
formas de autonomia não estritamente morais, ela retém boa parte das exigências desenvolvidas no 
âmbito da moralidade, sobretudo, a referida existência de distanciamento reflexivo.  
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inclinação, embora ele pressupunha sim a capacidade de distanciamento 
temporário de cada um em relação aos próprios desejos e necessidades; segundo, 
as exigências de correção de ações particulares não são decididas 
monologicamente pelas deliberações internas de um indivíduo autônomo, mas 
apenas dialogicamente, em discursos morais efetivos. (ALLEN, 2008, p. 97) 

 

Em sua exposição, Allen enfatiza todo o tempo as dificuldades de se fazer 

cumprir uma tal noção de autonomia, principalmente devido à primeira exigência de 

distanciamento do sujeito em relação a sua própria perspectiva autocentrada – a qual 

passa a abarcar ao longo de seu texto o conjunto amplo de crenças, visões de mundo, 

orientações normativas e projetos existenciais de vida. De modo geral, Allen 

acompanha a crítica de Maeve Cooke à restrita aplicabilidade da autonomia quando 

interpretada de modo especificamente moral: em sociedades pluralistas, seriam raras 

as condições gerais para o alcance de acordos sobre a correção normativa de máximas 

de ação sob um ponto de vista universalista, fazendo com que o domínio de questões 

propriamente morais tivesse de ser admitido como estritamente limitado. Desse modo, 

“se a autonomia encontra-se associada a um tal consenso racionalmente motivado, 

então ela será, no mínimo, cada vez mais difícil de se cumprir” (COOKE, 1992, p. 277; 

ALLEN, 2008, p. 97). Mais importante do que isso, Allen busca especificamente 

defender que essa inflexão moral, acompanhada das exigências de distanciamento e de 

um padrão puramente discursivo de interação, esvaziaria a concepção de autonomia 

habermasiana de uma possível crítica do poder. Citando Fraser, Allen retoma a 

percepção geral de que autonomia e poder se divorciam definitivamente na distinção 

entre um padrão de integração puramente discursivo, altamente idealizado segundo 

padrões morais de justiça e racionalidade, e um padrão de integração funcional, que 

desloca as práticas de poder para a reprodução sistêmica da economia e do Estado:  

 

Diante disso, pode parecer que não existe nada muito interessante a se dizer sobre 
a relação entre poder e autonomia na obra de Habermas. Sua distinção central 
entre integração sistêmica […] e integração social […] pareceu a muitos de seus 
críticos conduzir à conclusão problemática de que não há qualquer poder no 
mundo da vida e, desse modo, nenhum poder envolvido na socialização de 
indivíduos autônomos (na medida em que tal socialização acontece no interior do 
mundo da vida). Por exemplo, Fraser criticou Habermas precisamente sob essas 
linhas, argumentando que ao confinar sua discussão do poder aos contextos 
sistêmicos, Habermas efetivamente expurga o poder do mundo da vida, o domínio 
social estruturado por formas de integração social mediadas simbolicamente. 
(ALLEN, 2008, p. 98) 
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Contra Allen, podemos já dizer que a alegada centralidade da autonomia moral 

em toda a obra madura de Habermas é profundamente contestável. Uma tal 

centralidade é provavelmente válida para os textos que compõe a chamada Ética do 

discurso, mas certamente não corresponde à teoria democrática propriamente 

desenvolvida em Facticidade e validade, na qual os limites da autonomia moral são 

explicitamente considerados e as concepções de autonomia pública e privada passam 

ao cerne de suas preocupações teóricas. Nesse sentido, a maior parte dos problemas 

encontrados por ela na concepção de autonomia habermasiana parecem ligados ao 

universo de sua ética do discurso, podendo encontrar respostas mais satisfatórias em 

meio a seu pensamento político posterior. Essa delimitação do campo da autonomia 

traz consequências negativas às análises de Allen que serão apontadas posteriormente 

no texto. Entretanto, isso não invalida as importantes contribuições trazidas pela 

autora. Diferentemente de Fraser, Allen busca encontrar na obra de Habermas 

vestígios de diferentes modos como o poder pode ser considerado inscrito no mundo 

da vida, sobretudo naquilo que se refere à constituição do sujeito autônomo e suas 

implicações na construção social da subordinação de gênero. Nesse sentido, muito 

mais do que oferecer critérios normativos para a avaliação de relações de poder 

acessadas sob uma perspectiva empírico-genealógica que lhe é por princípio estranha, 

Allen julga possível localizarmos na obra do autor componentes teóricos mais 

favoráveis a uma crítica do poder complexa e diversificada, a qual poderia oferecer 

bases alternativas para o desenvolvimento de uma crítica da subordinação de gênero. 

Nas palavras da autora:  

 

Meu objetivo é lidar com a relação complicada, e largamente subteorizada, entre 
autonomia [...] e poder nas considerações habermasianas da constituição 
intersubjetiva do self, começando a pensar nas implicações dessa relação para o 
desenvolvimento de uma análise teórico-crítica da subordinação de gênero. 
(ALLEN, 2008, p. 98) 

 

Allen salienta que o modo mais típico de se compreender a inserção do poder no 

mundo da vida – explicitamente desenvolvido por Habermas e tópico central em sua 

Teoria da Ação Comunicativa – é encontrado na conhecida tese da colonização 

sistêmica, descrita como “a penetração de imperativos dos subsistemas econômico e 

administrativo na reprodução simbólica do mundo da vida”, o que teria por resultado 

a “substituição das trocas comunicativas pelos meios linguisticamente empobrecidos 
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do dinheiro e do poder” (ALLEN, 2008, p. 98). Embora reconheça seu papel elementar 

em uma crítica social voltada a processos de reificação, a tese da colonização é 

considerada por Allen incapaz de responder à crítica feminista que aponta uma 

“despolitização do mundo da vida”, já que não abarca “os domínios do mundo da vida 

que são eles mesmos estruturados por relações de poder”. Mais concretamente, citando 

Thomas McCarthy, a tese da colonização é considerada “insuficiente para a análise 

teórico-crítica da opressão de gênero e raça”, as quais precisariam ser apreendidas “não 

apenas nos termos de desigualdades econômicas e dependências políticas, mas 

também como padrões culturais de interpretação e avaliação de papeis sociais e 

expectativas normativas, processos de socialização e identidades atribuídas” 

(McCARTHY, 2001; ALLEN, 2008, p. 102).  

Allen procura então salientar duas ferramentas teóricas menos desenvolvidas 

por Habermas, porém mais frutíferas para se identificar e compreender os modos de 

reprodução do poder no interior dos componentes estruturais do mundo da vida. A 

primeira delas é encontrada na análise das comunicações sistematicamente 

distorcidas, presente no ensaio “Reflexões sobre a Patologia Comunicativa”, de 1974. 

As comunicações sistematicamente distorcidas são apresentadas como degenerações 

da organização interna do discurso (isto é, dos pressupostos universais e necessários 

da comunicação linguística), atingindo e comprometendo sua base de validade. Nas 

palavras de Habermas:  

 

A base de validade do discurso é restringida sub-repticiamente se pelo menos uma 
das três pretensões de validade universais de inteligibilidade (da expressão), 
sinceridade (da intenção expressa pelo falante), e correção normativa (da 
expressão relativa ao pano de fundo normativo) é violada e, ainda assim, a 
comunicação continua a se dar sob a presunção de uma ação comunicativa (não 
estratégica) orientada ao alcance do entendimento mútuo. (HABERMAS, 2001, p. 
154) 

 

Segundo Allen, quando Habermas nos diz que a comunicação nesses casos é 

restringida sub-repticiamente, isso significa que ela acontece sem produzir a ruptura 

na práxis comunicativa ou a transição para uma ação estratégica abertamente 

declarada, o que conferiria à comunicação sistematicamente distorcida o caráter de 

uma ação estratégica velada ou latente. Nessa medida, as pretensões de validade 

violadas serviriam para manter a aparência de uma ação consensual, o que permitiria 

enxergar a comunicação sistematicamente distorcida como o ponto de referência para 
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uma crítica da ideologia e das formas ideológicas de consciência – muito embora a obra 

do autor nunca tenha se desenvolvido exatamente nessa direção.  

Partindo do fato de Habermas utilizar a família mononuclear como seu exemplo 

privilegiado, Allen destaca a possível relação entre esse tipo de patologia da 

comunicação e a formação de identidades sistematicamente distorcidas. Com efeito, a 

família, como espaço de formação e manutenção de identidades, é admitida pelo 

próprio autor como um possível locus de conflitos de identidade vinculados ao tipo de 

patologia ali delineado:  

 

Famílias marcadas por uma “distribuição assimétrica de poder, com relações de 
domínio e formações de conluio, assim como pelas correspondentes tensões, 
expectativas discrepantes, depreciações recíprocas, e assim por diante” tendem a 
gerar sintomas de comunicação sistematicamente distorcida. Nesses casos, a 
distribuição assimétrica de poder entre seus membros significa que a organização 
externa do discurso no interior da família é sobrecarregada; ela é “rígida demais 
para produzir a relação flexível exigida entre proximidade e distância, igualdade e 
diferença, iniciativas de ação e reações comportamentais, interior e exterior, (…) a 
qual é necessária para o desenvolvimento e manutenção da identidade do ego dos 
membros da família” (Habermas) Como resultado, a sobrecarga passa à estrutura 
interna do discurso que se torna sistematicamente distorcido. Conflitos de 
identidade no interior de tais famílias são “estabilizados, mas não resolvidos”; eles 
permanecem latentes. (ALLEN, 2008, 103-104) 

 

Para Allen, entretanto, é notável a resistência de Habermas em admitir a 

desigualdade de gênero envolvida naquilo que se apresenta como seu principal 

exemplo utilizado. Com efeito, o tipo de família por ele considerado deveria ser 

admitido como o caso geral e pervasivo da “família heterossexual mononuclear 

tradicional”, e as assimetrias de poder em seu interior, reconhecidas como 

desigualdades e prejuízos que oneram desproporcionalmente as mulheres na ausência 

de relações horizontais na comunicação e nos processos decisórios intrafamiliares. 

Segundo ela, o feminismo de segunda onda teria tornado suficientemente explícita a 

desvantagem acarretada às mulheres pela divisão do trabalho pago e não-pago, pelo 

ônus da dupla jornada e pela diferença salarial injustificável entre os gêneros. E essas 

forças econômicas de caráter estrutural, somadas às “normas ideológicas” da 

masculinidade, maternidade e heterossexualidade, favoreceriam uma reprodução 

silenciosa desse modelo familiar e seus papeis tradicionais. Ainda assim, a cegueira de 

gênero não é exatamente o alvo das críticas feitas aqui por Allen. Segundo ela, mesmo 

que Habermas não tenha produzido desenvolvimentos satisfatórios nesse sentido, o 
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modelo da comunicação sistematicamente distorcida poderia ajudar a compreender o 

caráter recalcitrante das injustiças de gênero, uma vez que a tessitura latente dos 

conflitos identitários e a aparência de horizontalidade parecem compor o modo 

peculiar como a subordinação se instaura em contextos intrafamiliares. A questão mais 

fundamental para a autora, e esse será o principal mote de sua argumentação, é que o 

modelo crítico aqui vislumbrado se mostra incompatível com desenvolvimentos 

teóricos privilegiados por Habermas, sendo em virtude disso quase que inteiramente 

neutralizado em sua obra posterior:  

 

[S]e a identidade individual é sempre constituída e sustentada por meio do 
reconhecimento intersubjetivo, então teremos um interesse em dar seguimento a 
esses modelos de comunicação e reconhecimento que servem para estabilizar e 
confirmar nossas identidades, a despeito de serem ou não sistematicamente 
distorcidas por relações assimétricas de poder. […] Isso pode ajudar a explicar a 
curiosa resistência da identidade e da subordinação de gênero à crítica, mas 
também coloca em questão a visão teórica que identifica a liberdade com a 
capacidade para a imputabilidade e reflexividade racional, como a noção 
habermasiana de autonomia tende a fazer. […] Na medida em que Habermas insere 
desse modo o poder no mundo da vida, torna-se difícil ver como o indivíduo pode 
alcançar o tipo de distância reflexiva acerca de suas crenças, práticas, normas e 
projetos de vida, que é requisito para a autonomia genuína e que alimenta a 
embocadura crítica dessa noção. (ALLEN, 2008, p. 104) 

 

Allen aponta um segundo modo de enraizamento do poder no interior das 

estruturas comunicativas do mundo da vida, encontrado nas considerações de 

Habermas sobre a formação da subjetividade através de processos comunicativos de 

socialização. A autora destaca aqui dois momentos interconectados, sendo o primeiro 

encontrado no ensaio “Individuação pela Socialização: sobre a teoria da subjetividade 

de Georg Herbert Mead”, de 1988. Allen enfatiza que a tese da “individuação pela 

socialização” ali desenvolvida cumpre um papel fundamental na consolidação do 

modelo intersubjetivo habermasiano. A partir de Mead, a solidificação de um “Eu” na 

memória é vista como resultado da identificação com expectativas de comportamento 

e padrões normativos de conduta internalizados na forma de um self socialmente 

construído (“Me”). Desse modo, diferentemente da chamada filosofia da consciência, 

pode-se considerar a identidade do eu como baseada não em um conhecimento 

abstrato e primário do sujeito em relação a si mesmo, mas em uma autorrelação prática 

carregada de expectativas normativas e constituída através da interação com um outro, 

de cujo reconhecimento a identidade passa a ser dependente:  
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A filosofia da consciência é incapaz de enxergar que o sujeito de conhecimento 
abstrato que ela toma como seu ponto de partida é, em realidade, o resultado de 
um processo intersubjetivo complexo: “O self de um auto-entendimento ético é 
dependente do reconhecimento de sua contraparte, porque ele é gerado como uma 
resposta às demandas que inicialmente lhe são dirigidas por um outro”. (ALLEN, 
2008, p. 109) 

 

O segundo momento de instanciação do poder nos processos de formação do 

sujeito é destacado por Allen na reconstrução da teoria do desenvolvimento moral, 

encontrada nos textos “Desenvolvimento moral e identidade do eu” e “Consciência 

moral e agir comunicativo”. Segundo Allen, o papel do poder na constituição de 

subjetividades autônomas é admitido aqui de forma ainda mais explícita e substancial, 

a ponto do próprio autor referir-se ao processo de aquisição de competências morais 

como o desenvolvimento de uma “personalidade moralmente disciplinada” – o que 

revelaria um posicionamento peculiar de Habermas, dada a rejeição do vínculo direto 

entre moralidade e poder disciplinar em outras ocasiões, sobretudo em suas análises 

da obra de Foucault. Allen dedica-se sobretudo a salientar que a internalização do 

poder e da autoridade parental é vista por Habermas como um passo necessário na 

trajetória evolutiva que conduz à plena autonomia, na medida em que a passagem do 

estágio de interação pré-convencional ao convencional é lido como a “reelaboração da 

vontade arbitrária e imperativa de uma figura dominante na autoridade de uma 

vontade suprapessoal desvinculada dessa pessoa específica” (ALLEN, 2008, p. 113). 

Isto é, a chave do desenvolvimento moral que explicaria a saída do estágio pré-

convencional seria a internalização da relação mesma de autoridade, por meio da qual 

os juízos de certo e errado não se encontram mais na dependência direta de uma 

autoridade exterior (representada geralmente pela figura dos pais), permitindo ao ego 

adotar uma atitude objetivadora acerca de suas próprias ações e passando a enxergá-

las não do ponto de vista de um outro particular, mas de um “outro generalizado”. 

Nesse momento, quando ego assume em sua relação com alter a atitude de um 

membro imparcial de seu grupo social, ele seria capaz de se tornar consciente da 

intercambialidade de suas posições.  

Em ambos os casos, segundo a autora, Habermas se compromete não apenas 

com a tese de que a internalização de estruturas heterônomas de autoridade apresenta-

se como um componente central do processo de individuação, mas que esse processo 

se dá de modo constitutivamente assimétrico e potencialmente irrefletido – 
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fortemente marcado pela falta de horizontalidade entre a autoridade parental e o self 

ainda em formação, bem como pela dificuldade deste último avaliar reflexivamente a 

própria estrutura de autoridade que o constitui. No que se refere à leitura de Mead, 

Allen salienta o caráter tradicional e eminentemente conservador dos padrões 

normativos internalizados na forma de um “Me”, os quais atuariam como um “agente 

social” que limita os impulsos criativos do “Eu” e inscreve no self a subjugação a 

controles sociais externos (ALLEN, 2008, p. 109). Naquilo que se refere à leitura 

habermasiana da teoria da evolução moral, a internalização da autoridade paterna pela 

criança em desenvolvimento necessariamente seria feita nos moldes de uma relação de 

não-reciprocidade, a qual persistiria futuramente na forma de uma figura distinta, isto 

é, como a substituição da autoridade exterior de uma pessoa concreta pela autoridade 

supra-pessoal e abstrata do grupo social. Para Allen, isso tornaria difícil a passagem 

para o estágio pós-convencional e, em última instância, colocaria à prova a capacidade 

de avaliação da autoridade internalizada, seja porque (i) segundo seus próprios termos 

conceituais, “o vínculo psíquico à subordinação precede o desenvolvimento da 

capacidade para a autonomia”, ou porque (ii) segundo a psicologia moral aqui 

endossada, seriam muito grandes os custos psíquicos vinculados à supressão da 

relação de subordinação da qual depende a identidade pessoal, de modo que a criança 

“preferirá formar um vínculo com modos de identidade dolorosos e subordinantes a 

não estabelecer vínculo nenhum” (ALLEN, 2008, p. 119-120). 

Mais uma vez, Allen sugere que a explicitação desse vínculo necessário entre 

subjetivação e poder abre potenciais diagnóstico-explicativos no pensamento de 

Habermas para a compreensão do atavismo social em relação a formas de 

reconhecimento subordinantes:  

 

Se a validade de certas normas está tão interligada com a fábrica de nossas formas 
de vida, com nossa linguagem e com o sentido de quem somos, a tal ponto que nós 
literalmente não podemos imaginar a nós mesmos independentemente delas, 
então essas normas permanecerão obstinadamente resistentes a tentativas 
discursivas de acessar sua legitimidade. (ALLEN, 2008, p. 120) 

 

 

E para o caso particular de sociedades estruturadas pelo sistema sexo-gênero, 

os mesmos veículos de reconhecimento por meio dos quais a capacidade da criança por 

autonomia é desenvolvida “encontram-se imbuídos de relações de dominação 

baseadas no gênero”, fazendo com que “o poder ameace invadir não apenas o conteúdo 
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das normas opressivas de gênero, mas também as próprias capacidades críticas que 

permitem ao indivíduo generificado [gendered] refletir autonomamente sobre elas” 

(ALLEN, 2008, p. 120). 

Para Allen, não seria casual o fato de Habermas nunca ter desenvolvido 

suficientemente esses recursos teóricos de crítica do poder em trabalhos posteriores, 

uma vez que contrastam com seu modelo normativo em muitas de suas consequências 

mais diretas. Em primeiro lugar, a comunicação sistematicamente distorcida 

problematizaria a distinção elementar entre ação comunicativa e estratégica: sendo 

latentemente estratégica, ela não é nem inteiramente estratégica, nem inteiramente 

comunicativa (ALLEN, 2008, p. 103). Somado a isso, Allen postula que a “família 

tradicional heterossexista mononuclear” seria caracterizada quase sempre, senão 

sempre, por comunicações sistematicamente distorcidas, gerando condições sociais 

amplas, e certamente mais regulares do que Habermas poderia admitir, para o advento 

daquilo que chama de “identidades sistematicamente distorcidas” (ALLEN, 2008, p. 

103-104). E mais importante em sua argumentação, a função produtiva do poder na 

constituição das subjetividades contrastaria amplamente com sua concepção de 

autonomia pós-convencional, marcada pela exigência de distanciamento do sujeito em 

relação aos interesses, valores e significados que os constituem e definem:  

 

A insistência no papel que o poder cumpre na socialização faz com que se torne 
difícil de se manter uma concepção forte de autonomia pós-convencional, de 
acordo com a qual nós somos capazes de ser racionalmente responsáveis por 
nossas escolhas morais e ético-existenciais, no sentido de sermos aptos a nos 
distanciarmos reflexivamente delas (ALLEN, 2008, p. 121). 

 

Para Allen, a interrupção prematura dessas diferentes formas de inscrição do 

poder no mundo da vida não seria casual: ao perceber suas potenciais 

incompatibilidades com uma concepção reflexivamente exigente de autonomia, 

Habermas teria escolhido dar desenvolvimento a esta última, abrindo mão de uma 

teoria do poder de mais amplo alcance e com incidência direta nos processos de 

formação do sujeito.  

 

III 

 

Não são plenamente claras as consequências derradeiras que Allen pretende dar 

a sua crítica a Habermas. Na maior parte de sua argumentação, a autora parece aguçar 
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os efeitos irreversíveis do poder na constituição de identidades sistematicamente 

distorcidas, julgando não apenas improvável, como efetivamente impossível o 

desenvolvimento de capacidades reflexivas suficientes ao exame crítico das próprias 

relações de poder responsáveis pela constituição de um self concreto. Essa leitura, 

entretanto, mostra-se problemática em alguns de seus principais pontos de 

sustentação. Como vimos, ela supõe, em primeiro lugar, o caráter pervasivo e 

determinante da família mononuclear heterossexual – como se o modelo de 

socialização por ela reproduzido fosse socialmente homogêneo e tivesse consequências 

necessária e irremediavelmente subordinantes. Esse argumento é problemático não 

apenas devido a seu caráter empiricamente controverso, mas por reduzir 

significativamente a amplitude e as pretensões da crítica do poder por ela mesma 

defendida. Se Allen tem razão em afirmar que o feminismo de segunda onda teria 

demonstrado suficientemente o caráter subordinante e assimétrico da família 

mononuclear heterossexual, o próprio êxito do movimento nos revela a possibilidade 

de contestação intramundana de padrões tradicionais de socialização feita por 

subjetividades formadas em seu solo. Aos olhos de Habermas, mesmo que 

aceitássemos o modelo predominante da família mononuclear heterossexual e seu 

caráter exclusivamente repressivo, ainda assim os processos de socialização 

posteriores e mais amplos experienciados ao longo da história de vida poderiam nos 

fornecer a possibilidade de reelaboração retrospectiva das experiências que tivemos 

em seu interior, em nome da qual a forma de autoridade e as visões de mundo ali 

internalizadas encontram a chance de serem reelaboradas (ainda que não esquecidas). 

Nesse sentido, o condicionamento familiar não significaria a completa e definitiva 

determinação das subjetividades formadas por seu meio:  

 

[...] adolescentes […] poderiam compensar retrospectivamente a assimetria da 
dependência filial libertando a si mesmos através de uma reapreciação crítica da 
gênese de um tal processo restritivo de socialização. Mesmo fixações neuróticas 
podem ser resolvidas analiticamente através da elaboração de insights 
autorreflexivos. (HABERMAS, 2003, p. 62) 

 

Em segundo lugar, essa leitura não parece fazer justiça às próprias críticas 

dirigidas por Allen ao caráter de necessidade atribuído por Butler ao “reconhecimento 

subordinante”. Com efeito, o quarto capítulo de The Politics of Our Selves é marcado 

por uma ampla contestação da teoria da subjetivação de Butler, dirigida justamente a 

sua incapacidade de elaborar qualquer traço de autonomia e reconhecimento 
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recíproco. Para Allen, entraríamos em um “beco sem saída teórico e político” ao 

admitirmos que toda forma de reconhecimento é subordinante, e que toda forma de 

subjetivação espelha essa subordinação diretamente. Isso faria com que se esvaíssem 

as condições de possibilidade para a crítica das relações de poder e, sobretudo, que a 

teoria se tornasse opaca às razões concretas que motivam práticas de resistência e 

insubordinação de fato existentes. Para evitarmos esse beco sem saída, como bem nos 

dizia a autora, seria necessário 

 
[...] resistir à fusão entre dependência e subordinação. Se resistirmos a essa ideia 
de que a sujeição é per se subordinante, isso nos abre a possibilidade de 
conceitualizar formas de dependência, vinculação e reconhecimento não 
subordinantes, ou no mínimo menos subordinantes. (ALLEN, 2008, p. 84) 

 

Por fim, como já mencionado, o principal objeto das críticas de Allen à 

concepção de autonomia habermasiana é a chamada exigência de distanciamento 

como imputabilidade reflexiva, entendida como a capacidade de avaliar reflexivamente 

os próprios planos de ação em vista de suas implicações normativas mais amplas entre 

todos os concernidos. Para a autora, o caráter produtivo das relações de poder, 

admitido por Habermas em algumas de suas formulações mais lúcidas, contrastaria 

diretamente com essa exigência normativa, já que não apenas os conteúdos que 

motivam o comportamento, como as próprias capacidades avaliativas já seriam 

formatadas por relações de poder subordinantes. Entretanto, no modo como essa 

objeção é conduzida, Allen não parece levar em conta o segundo elemento que, segundo 

ela própria, afastaria a concepção habermasiana de autonomia da herança kantiana 

mais direta, a saber, a centralidade do componente discursivo compreendido em toda 

sua amplitude. Com efeito, para a teoria do discurso, o sujeito não é apenas formado, 

mas também transformado constantemente por processos discursivos de socialização. 

Nesse sentido, a exigência de reformulação dos próprios valores, normas e significados 

que constituem uma forma de vida particular, tanto individual quanto coletiva, não se 

encontra na dependência do distanciamento espontâneo de um sujeito moral disposto 

a assumir um teste de universalidade auto questionador. Ao invés disso, esse ponto de 

vista mostra-se sobretudo provocado por conflitos inevitáveis que se dão no interior 

de mundos da vida heterogêneos, pluralizados e cotidianamente marcados por 

confrontos que expõem à contestação e crítica o estoque de valores, significados e 
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convicções habituais.4 Por esse motivo, para Habermas, a capacidade de autoavaliação 

não pode ser explicada segundo os termos monológicos da filosofia da consciência, isto 

é, não representa uma tarefa que o sujeito cumpre ou deva cumprir no isolamento de 

suas convicções habituais. É o choque com panos de fundo e pressupostos simbólicos 

alheios que em maior medida abre a possibilidade de processos de aprendizagem social 

a partir do qual uma autoavaliação tem a chance de vir a acontecer.  

Nesse sentido, mesmo em sua feição especificamente moral, a autonomia do 

indivíduo não nos remete a um distanciamento solipsista e autoconduzido das próprias 

visões de mundo. Ela se aproxima muito mais do tipo de questionamento que somos 

levados a ter quando a suposta imparcialidade de nossos juízos habituais é questionada 

por contra-percepções que denunciam seu caráter etnocêntrico. Desse modo, esses 

processos são descritos como eminentemente favorecidos, e não impossibilitados, pela 

condição mesma do pluralismo cultural. Em tais contextos, a própria manutenção de 

formas de vida concretas se encontra atrelada a sua capacidade de autotransformação 

a partir do choque provocado pelos questionamentos cotidianos, quase que inevitáveis, 

vividos por seus membros:  

 

Em sociedades multiculturais, a coexistência equitativa das formas de vida 
significa […] a chance de poder confrontar-se com sua cultura de origem, como 
com qualquer outra, dar-lhe continuidade ou transformá-la, ou ainda a chance de 
distanciar-se com indiferença de seus imperativos, ou mesmo romper com ela em 
uma atitude autocrítica, para viver a partir daí com a marca deixada por uma 
ruptura consciente com a tradição e com uma identidade cindida. A mudança 
acelerada das sociedades modernas manda pelos ares todas as formas 
estacionárias de vida. As culturas só sobrevivem se tiram da crítica e da cisão a 
força para uma autotransformação (HABERMAS, 2002, p. 252). 

 

Em certos momentos, Allen parece estar combatendo apenas um certo tipo de 

autonomia encontrado na obra de Habermas, marcada, como já dito, pela exigência de 

distanciamento dos próprios contextos de interação em nome de uma avaliação moral 

de caráter universalista e imparcial. Nesse sentido, é necessário admitir que a 

capacidade de avaliação dos próprios contextos simbólicos de um ponto de vista 

                                                      
4  “Um pluralismo nos modos de se ler tradições por princípio ambivalentes oferece sempre novos 
motivos para discussões de autocompreensão, que esclarecem as partes em disputa sobre a necessidade 
de se decidir conscientemente a partir de quais continuidades desejam viver, quais tradições querem 
interromper e quais prosseguir. Na medida em que as identidades coletivas só podem se formar na figura 
estilhaçada, dinâmica e esgarçada de uma tal consciência pública descentrada, discursos ético-políticos 
com suficiente profundidade tornam-se não apenas possíveis como inevitáveis.” (HABERMAS, 1998, p. 
97) 
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universalmente distanciado representa uma exigência normativa bastante forte, a qual 

se encontra de fato no cerne da moral pós-convencional habermasiana. E Allen parece 

estar correta ao apontar sua inadequação como ideal normativo a nortear uma 

compreensão geral dos processos de formação autônoma da opinião e da vontade, 

sobretudo naquilo que se relaciona às estruturas sexo-gênero: ao que tudo indica, as 

potencialidades e bloqueios que envolvem a formação de um self autônomo não podem 

ser plenamente investigados no âmbito de uma teoria moral. Isso, entretanto, 

tampouco condiz com os desenvolvimentos mais amplos da teoria do discurso. Em 

Facticidade e validade encontramos uma estrutura muito mais complexa de seu 

projeto normativo, a qual reconhece de modo mais explícito e pleno de consequências 

as deficiências e limitações do ponto de vista moral, considerando-o uma entre 

diferentes fontes normativas que compõem os discursos práticos em geral. Habermas 

admite ali, ampla e expressamente, déficits cognitivos, motivacionais e organizatórios 

da moral pós-convencional, considerando-a incapaz de representar sozinha as fontes 

normativas de integração em sociedades complexas. E na consideração desses limites, 

é enfatizada sobretudo a precariedade dos processos de socialização responsáveis pela 

aquisição de competências morais:  

 

A passagem do conhecimento para a ação permanece incerta devido à 
vulnerabilidade de um sistema de autocontrole precário e altamente abstrato do 
sujeito moral, geralmente devido às vicissitudes dos processos de socialização 
responsáveis pela produção de capacidades tão exigentes. Uma moralidade 
dependente do substrato acomodatório de estruturas de personalidade propícias 
teria sua eficácia limitada se não pudesse atingir as motivações dos agentes por um 
outro caminho além da internalização, a saber, por meio de um sistema jurídico 
institucionalizado que complementa a moralidade pós-convencional do ponto de 
vista da eficácia para a ação. (HABERMAS, 1992, p. 114) 

 

E ao considerar a forma jurídica como componente funcional sem o qual não 

podemos explicar a integração de sociedades modernas, sua teoria normativa passa a 

ter de trabalhar com uma diversificação da própria noção de autonomia:  

 

A moral e o direito servem ambos à regulação de conflitos interpessoais; e ambos 
devem proteger, simetricamente, a autonomia de todos os participantes e afetados. 
O interessante, entretanto, é que a positividade do direito força uma divisão da 
autonomia sem equivalente no campo da moral. Enquanto a autodeterminação 
moral constitui um conceito unitário, segundo o qual cada um segue exatamente 
as normas que considera obrigatórias após um juízo próprio e imparcial, a 
autodeterminação do cidadão apresenta a dupla forma de autonomia pública e 
privada. (HABERMAS, 1996, p. 450-451) 
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 Em virtude disso, as deliberações democráticas das quais os cidadãos 

participam no exercício de sua autonomia pública são compostas por uma pluralidade 

de fontes normativas, as quais não se restringem a reflexões de tipo moral, mas incluem 

discursos éticos e pragmáticos, sem a postulação de uma necessária primazia entre 

eles. Diferentemente dos discursos morais, os discursos éticos seriam diretamente 

marcados pela busca de autoentendimento e autorrealização relativos tanto a 

identidades individuais quanto coletivas, e discursos pragmáticos incluiriam a 

negociação de interesses e objetivos entre grupos sociais, além de estipulações sobre 

os melhores meios técnicos de realizá-los (HABERMAS, 1996, p. 176-186). Nenhuma 

dessas duas últimas formas discursivas exigem a perspectiva distanciada e imparcial 

dos discursos morais, mas nos remetem a fontes normativas contidas em contextos 

específicos de valores, significados e interesses particulares. Por outro lado, a 

autonomia privada autoriza o sujeito de direito a se retirar dos contextos públicos de 

discussão e escolher a perspectiva em que pretende fazer uso de suas competências 

comunicativas, podendo assumir a atitude estratégica daqueles que buscam os 

melhores meios de realização de seus interesses, ou um uso da linguagem voltado à 

autoexpressão e ao autoconhecimento em contextos selecionados de interação (como 

entre amigos, parentes e amantes). Longe de esgotar o novo campo teórico ali 

envolvido, essas considerações são suficientes para indicar um deslocamento do foco 

anteriormente alojado no juízo moral, remetendo-nos a um tipo de agência subjetiva 

mais próxima da leitura contextualista e pragmática exigida pela autora. 

 Apesar disso, assumindo uma incompatibilidade irretratável entre as 

modalidades de crítica do poder encontradas na obra de Habermas e seus 

desenvolvimentos teóricos posteriores, Allen acaba por abandonar em The Politics of 

Our Selves o projeto de uma conciliação frutífera entre a crítica do poder e a concepção 

habermasiana de autonomia. Na continuidade de seu livro, como dito, a autora limita-

se a defender uma “interpretação pragmática e contextualista” da obra de Habermas, 

sem entretanto, retomar mais especificamente sua categoria de autonomia por 

considerá-la inescapavelmente comprometida com os prejuízos universalistas 

avaliados anteriormente. A autonomia volta a ser trabalhada apenas no último capítulo 

do livro a partir da concepção de “Self nararrativo” proposto por S. Benhabib, 

considerado também insatisfatório por motivos similares. Com isso, apesar de 

preparar um campo de alternativas mais amplas para o desenvolvimento de uma crítica 
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do poder a partir de Habermas, Allen consegue avançar pouco em relação ao 

diagnóstico teórico de Fraser. Suas leituras originais sobre a articulação entre poder e 

autonomia na obra de Habermas acabam por representar possibilidades natimortas, 

por se contraporem a pilares mais profundos do arranjo filosófico próprio da teoria do 

discurso. Mas se o sujeito moral não é a única, nem a mais destacada concepção de self 

autônomo na obra madura de Habermas, e se a possibilidade de “distanciamento” pode 

ser considerada não exatamente contida na reflexividade transparente de um sujeito 

monológico espontaneamente decidido à autoavaliação, mas sim nos embates e 

conflitos entre formas de vida provocados no interior dos contextos intersubjetivos da 

vida social, então os motivos assumidos por Allen para o abandono de seu projeto 

conciliatório parecem no mínimo frágeis.  

 

IV 

 

Em uma nota de rodapé, Allen busca justificar a escolha de não penetrar as 

considerações sobre o poder presentes em Facticidade e validade devido à 

especificidade de seu próprio projeto teórico: por mais “ricos e interessantes” que 

possam ser os desenvolvimentos do conceito de poder ali presentes (os quais incluem 

o poder comunicativo gerado no exercício público da soberania popular, o poder 

administrativo das burocracias estatais e o poder social de grandes corporações, 

agências midiáticas e grupos de interesse), não encontraríamos minimamente 

contemplada a questão que mais a interessa, a saber, “o papel que o poder desempenha 

nos processos de socialização enraizados no mundo da vida”, principalmente, o papel 

cumprido pelo poder nos “processos de subjetivação” (ALLEN, 2008, p. 200).  

Allen, entretanto, negligencia elementos que vão ao encontro de suas 

preocupações mais diretas. Ao longo de toda a obra de Habermas, a reflexão dedicada 

ao direito e à democracia a partir de 1992 é aquele que provavelmente mais se aproxima 

da relação “impura” que a autora busca encontrar entre a validade de discursos 

racionais e as práticas cotidianas de poder. Suas críticas à separação estrita entre um 

mundo da vida estruturado discursivamente e contextos sistêmicos orientados por 

imperativos funcionais encontram respaldo em uma forma de compreensão da esfera 

jurídica como meio de integração ambivalente, no qual habitam de modo inseparável 

as pretensões de legitimidade próprias de discursos racionais práticos e os imperativos 

sistêmicos de controle e estabilidade social. Nesse sentido, Habermas percorre 
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diferentes planos de análise buscando justamente recompor a tensão entre facticidade 

e validade perdida por partidos teóricos que se concentram puramente em uma ou 

outra dessas polaridades. 

A autora está correta, entretanto, ao dizer que não podemos encontrar ali 

considerações mais diretas relativas aos processos de subjetivação. Na tentativa de 

superar o conflito histórico entre modelos liberais e republicanos de democracia, 

Habermas se vê na obrigação de evitar por completo os pressupostos antropológicos 

que lhes dão suporte. Desde o texto “Soberania popular como procedimento”, 

Habermas declara que sua teoria democrática busca deslocar o foco normativo para 

“formas de comunicação sem propriamente sujeito, as quais regulam o fluxo da 

formação discursiva da opinião e da vontade de tal modo que seus resultados falíveis 

sustentem a pressuposição da razão prática” (HABERMAS, 1996, p. 486). Isto é, o 

núcleo de suas preocupações normativas é transferido das figuras do sujeito liberal 

autointeressado ou do sujeito republicano dedicado à autorrealização ética para 

procedimentos discursivos regulados juridicamente, os quais carregariam a pretensão 

de possibilitar um fluxo não coercitivo de argumentos e contribuições entre todos os 

possíveis concernidos. Com isso, o sujeito de suas reflexões políticas passa a ser 

considerado quase que exclusivamente sob o ponto de vista do sistema jurídico: trata-

se de uma personalidade jurídica complexa que agrega os papéis de sujeito de direito e 

cidadão, definidos em função das competências outorgadas por seus direitos 

fundamentais públicos e privados. Essa é certamente uma abstração que não esgota o 

sentido pleno dos parceiros de uma interação linguística, vale dizer, dos sujeitos de 

ação e de fala considerados em suas distintas biografias pessoais. Mas, segundo o 

autor, trata-se de uma abstração real, intramundana, a qual permite um tipo de 

relacionamento mediado pela forma do direito, sendo capaz de integrar planos de ação 

em princípio desconexos e estabilizar imperativos funcionais provenientes dos 

sistemas econômico e burocrático. Parece claro, entretanto, que Habermas tem de 

pressupor algo a mais: o modelo deliberativo exige um tipo de subjetividade que não 

pode ser reduzido à “capa protetora” da personalidade jurídica, cuja gênese, 

entretanto, não nos é em nenhum momento apresentada. Quais seriam as 

consequências desse ocultamento? Quais as implicações da desconsideração dos 

dispositivos de poder envolvidos em sua formação social? E, mais especificamente, 

quais   seus   principais   prejuízos   no    que   se  refere  à  compreensão    e  crítica   da 
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subordinação de gênero?  

Tais questões não são externas à teoria da democracia deliberativa, mas 

encontram-se enredadas a algumas de suas mais profundas aspirações. Com efeito, a 

teoria deliberativa de Habermas busca cumprir um papel decisivo no resgate da 

infraestrutura social do processo político, defendendo a necessidade de procedimentos 

democráticos efetivamente inclusivos contarem com deliberações públicas que 

emergem de impulsos comunicativos no interior da sociedade civil. E na apresentação 

de seu conceito de política deliberativa, o feminismo é usado como caso exemplar a 

partir do qual as características e potencialidades dos processos democráticos 

procuram ser reconstruídas. Citando a obra Civil Society and Political Theory, de Jean 

Cohen e Andrew Arato, os movimentos feministas são tratados como o exemplo maior 

de uma política dual dirigida tanto ao núcleo do sistema político quanto à sociedade 

civil. Em sua dimensão ofensiva, as deliberações públicas elaboram problemas sociais 

fora das arenas governamentais, buscando a transformação da agenda política oficial 

e dos direitos que configuram os espaços público, privado e político. Como sua faceta 

defensiva, Habermas ressalta a existência e a necessidade de uma atividade política 

reflexivamente voltada à própria sociedade civil, indicando como seu objetivo mais 

específico a preservação e o fortalecimento de estruturas comunicativas ameaçadas:  

 

Mais especificamente, os atores que servem de suporte à esfera pública se 
distinguem pela dupla orientação de seu engajamento político: com seus 
programas, eles influenciam diretamente o sistema político, mas encontram-se ao 
mesmo tempo envolvidos reflexivamente com a revitalização e ampliação da 
sociedade civil e da esfera pública, além da confirmação de suas próprias 
identidades e capacidades de ação (HABERMAS, 1996, p. 370). 

 

Nesse modo de tratar a questão, entretanto, Habermas ainda não parece 

ultrapassar plenamente os limites da “tese da colonização sistêmica” considerados 

anteriormente. De um lado, as distorções à interação comunicativa cotidiana são 

predominantemente apresentadas como fruto de uma interferência dos subsistemas 

funcionais da economia e do Estado, e não de normas, significados e identidades que 

estruturam o próprio mundo da vida. De outro lado, a dimensão mais diretamente 

ofensiva acrescentada é prioritariamente vista como uma ação dirigida ao núcleo do 

sistema político, buscando exercer “pressão” ou “influência” sobre ele. Mesmo nas 

passagens em que o autor atribui certo papel político aos processos de formação da 

identidade, elas tendem a ser interpretadas como uma “fase” ou um “momento” na 
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escalada dos protestos sub-institucionais ao centro do sistema político, existente em 

função da necessária “preservação” ou “certificação” de identidades ameaçadas, ou 

ainda da legitimação e criação de características definidoras de novos direitos 

(HABERMAS, 1996, p. 376). Nesse movimento, a dimensão mais eminentemente 

social do ativismo político é insuficientemente considerada. Por não fazer uso de 

categorias capazes de acessar diretamente as formas de poder que se reproduzem no 

interior do arcabouço simbólico do mundo da vida, Habermas é incapaz de explicar os 

componentes motivacionais de lutas destinadas à ruptura, transformação e 

ressignificação de padrões de identidade individual e coletiva – e tampouco reconhecer 

a partir disso seu valor próprio, não redutível a um simples meio de se demandar 

novos direitos.  

Essas dificuldades transparecem sobretudo quando Habermas busca conectar 

sua compreensão dos processos democráticos com a política feminista. Parece escapar 

ao autor uma compreensão mais ampla da agenda feminista naquilo que é com 

frequência considerado um de seus traços mais característicos: a determinação de que 

“o pessoal é político”. Isto é, a mobilização pública pela transformação de padrões de 

reprodução da vida social habitualmente tidos como apolíticos e relegados ao âmbito 

das opções estritamente individuais, envolvendo, por exemplo, comportamento sexual, 

representações artísticas, padrões estético-corporais, hábitos de consumo, violência 

doméstica e distribuição de papeis sociais tradicionalmente ligados ao gênero. Isso nos 

remete a uma ampliação significativa do conjunto de questões e do modo de 

compreensão da política sub-institucional que certamente vai além dos termos estritos 

das estratégias legislativas. E a conexão teórica entre subjetivação e poder pretendida 

por Allen parece favorecer justamente o acesso ao tipo de fenômeno que motiva uma 

tal politização dos hábitos e significados que permeiam o cotidiano das vidas pessoais.  

Vale dizer que, desde seu artigo “What’s Critical about Critical Theory? The case 

of Habermas and Gender”, os desenvolvimentos da obra de Nancy Fraser não ajudam 

a superar esse tipo de lacuna. Fraser rejeita explicitamente os riscos de “psicologismo” 

e “particularismo ético” que segundo ela estariam contidos nas tentativas de elaborar 

um modelo compreensivo das lutas sociais pelo ponto de vista do participante. Desse 

modo, a autora rompe o acesso a um tipo de experiência pessoal capaz de nos remeter 

a novos potenciais, motivações e formatos da ação política sub-institucional 

(HONNETH, 2003, p. 115). Ao mesmo tempo, Fraser combate veementemente 
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qualquer dimensão substancialmente identitária das políticas de reconhecimento e, 

por consequência, é criticada por obstruir ou instrumentalizar o componente simbólico 

das disputas políticas (PHILLIPS, 2008; YOUNG, 2008). Nesse sentido, apesar de 

defender seu modelo crítico como aquele que busca dar expressão às “lutas e desejos 

de uma época”, ela falharia em incorporar uma agenda política que se encontra para 

além dos termos estritamente institucionalistas por ela defendidos (FRASER, 2003). 

Diferentemente, a leitura feita por Amy Allen sugere que esses problemas 

poderiam encontrar respostas mais amplas dentro da própria teoria do discurso, que 

essas lacunas não precisam sobreviver em uma concepção discursiva de democracia e, 

sobretudo, que a reflexão política de Habermas não esgota inteiramente seus próprios 

potenciais críticos. Desde a objeção inaugural de Fraser, a teoria do poder em 

Habermas foi amplamente contestada, sendo hoje diretamente rejeitada por alguns 

dos mais eminentes representantes da nova geração da teoria crítica (BRESSIANI, 

2016). Allen acompanha esse movimento de rejeição, dirigido sobretudo ao caráter 

insatisfatório da “colonização sistêmica”, mas se distingue das leituras habituais por 

nos apontar recursos de uma crítica do poder mais complexa dentro da própria obra 

habermasiana. The Politics of Our Selves não procura defender um modelo geral da 

atividade política, nem ocupar o lugar de teorias abrangentes. E apesar de não 

pretender situar seu trabalho no campo específico da teoria democrática, suas 

contribuições e potencialidades revelam-se bastante frutíferas quando integradas a ele. 

Conectando poder e autonomia no interior do mundo da vida, Allen permite 

desenvolver uma compreensão da agenda política que se encontra para além das 

inovações pretendidas com a criação e interpretação de direitos, envolvendo a 

transformação do “imaginário sociocultural” através de uma pluralidade de meios, 

entre os quais ganha destaque as vias artístico-expressivas (ALLEN, 2008, p. 184). 

Além disso, a autora abre acesso a um componente motivacional da ação política 

vinculado não diretamente à formação coletiva da consciência e da vontade, mas à 

resistência contra formas de reconhecimento subordinantes, remetendo-nos a uma 

luta pela transformação das relações de poder que constituem o solo da formação 

subjetiva (ALLEN, 2008, p. 183). Por fim, Allen permite pôr à prova os limites e 

constrições das elaborações jurídicas da autonomia. Apesar de enfatizar o caráter 

ambivalente do direito positivo, Habermas imuniza a concepção de autonomia 

construída juridicamente de uma análise elaborada do ponto de vista da crítica do 
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poder, sendo-nos apresentada estritamente como “proteções” ou “corporificações” da 

liberdade individual. Perante a leitura que Allen inicia, mas interrompe de forma 

abrupta, a tensão entre facticidade e validade nos obriga a investigar os efeitos de poder 

impregnados em todo ato de institucionalização da liberdade, os quais abrem espaços 

de ação ao sujeito de direito ao mesmo tempo em que os condiciona, delimita e 

constrange. Segundo a intuição central de Allen, entretanto, a percepção de que a 

própria autonomia é constituída por relações de poder não obstrui o campo prático, 

mas abre acesso a dimensões da práxis política segundo as quais essas mesmas relações 

podem vir ser “resistidas, transformadas e subvertidas a partir de dentro” (ALLEN, 

2008, p. 184). 
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6. CRÍTICA DO CAPITALISMO EM NANCY FRASER: RETOMANDO A 

PERSPECTIVA DA TEORIA DA AÇÃO A PARTIR DE JÜRGEN 

HABERMAS? 
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Nathalie A. Bressiani1 
 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o modelo de teoria crítica do capitalismo 

que vem sendo desenvolvido por Nancy Fraser nos últimos anos e explicitar, por meio 

de uma análise de sua dimensão política, a influência exercida por Habermas nele. Para 

fazer isso, o texto está dividido em três partes. Primeiro, apresento o diagnóstico que 

leva Habermas a rejeitar a categoria do trabalho como central à teoria crítica e, em 

seguida, aponto para o atual resgate do capitalismo no interior da teoria crítica. Na 

segunda parte, passo à reconstrução da teoria crítica do capitalismo que vem sendo 

desenvolvido por Fraser na última década, teoria que foi apresentada de forma mais 

sistemática no livro escrito por ela em conjunto com Rahel Jaeggi, intitulado 

Capitalismo em debate: uma conversa na teoria crítica. Na terceira e última parte, 

entro mais diretamente na dimensão política da teoria crítica de Fraser e procuro 

analisar sua centralidade no diagnóstico da autora, bem como sua importância para 

compreendermos a passagem de um diagnóstico funcional da crise para o de uma crise 

de legitimação, sem a qual a própria transformação política não tem como ser pensada. 

Ao fazer isso, busco explicitar a importância e a produtividade do trabalho de 

Habermas, sobretudo de Problemas de legitimação do capitalismo tardio, sobre essa 

dimensão da crítica do capitalismo desenvolvida por Fraser. 

 

1 Do trabalho à interação: esgotamento do paradigma produtivista? 

 

Jürgen Habermas possui uma produção teórica ampla e contribuições 

importantes para diferentes áreas, tanto dentro como fora da filosofia. Gostaria de 

iniciar este capítulo chamando atenção para uma contribuição que, embora central, 
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programa de pós graduação em filosofia na mesma universidade e integrante do Núcleo de Direito e 
Democracia no CEBRAP. 
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possui uma recepção relativamente ambígua no interior da teoria crítica e até mesmo 

na recepção que Habermas teve no Brasil. Refiro-me aqui ao deslocamento efetuado 

por ele do trabalho à interação, que vou retomar brevemente a partir de um artigo da 

década de 80, traduzido para o português como “A nova intransparência” (Habermas 

1987). Nesse texto, Habermas parte do diagnóstico de que energias utópicas vinculadas 

ao ideal de uma sociedade do trabalho se esgotaram. Com essa afirmação, ele não está 

apenas corroborando o diagnóstico já defendido por autores como Horkheimer que, 

atento à transformação do capitalismo liberal em capitalismo administrado, afirma, já 

na década de 1930, que a contradição entre forças produtivas e relações de produção 

capitalistas tinha sido atenuada e, portanto, que as próprias lutas de classe estavam 

neutralizadas (Horkheimer 1983). Para Habermas, o esgotamento dessas energias 

utópicas não está relacionado apenas ao bloqueio dos potenciais emancipatórios 

atribuídos ao desenvolvimento das forças produtivas. Trata-se, mais do que isso, da 

própria rejeição do significado do conceito de emancipação inerente ao ideal da 

sociedade do trabalho, que teria se mostrado problemático não apenas porque o 

desenvolvimento das forças produtivas e a lógica de racionalização inscrita na 

atividade do trabalho apontam para a efetivação de uma sociedade reificada (e não 

emancipada), mas também porque o próprio ideal da utopia do trabalho, que parecia 

ter sido parcialmente realizado pelo Estado de Bem-Estar social, se mostrou 

problemático.  

Ao contrário de diversos outros autores, contudo, Habermas não defende nesse 

artigo que o fim das energias utópicas vinculadas ao ideal de uma sociedade do 

trabalho resulte em um esgotamento dos potenciais emancipatórios como um todo. 

Mesmo que talvez não fosse mais possível identificar qualquer potencial emancipatório 

no âmbito do trabalho, isso não significaria que este potencial não possa ser buscado 

em outras dimensões da vida social. Retomando o diagnóstico de Claus Offe, Habermas 

rejeita que seja possível explicar as todas as dinâmicas de funcionamento e 

desenvolvimento da sociedade apenas com base na categoria de trabalho e nega que 

seria possível compreender a subjetividade, as expectativas e motivações dos sujeitos 

sociais em função de sua posição no interior do processo produtivo (Offe 1995, p. 194). 

O controle político da economia, com a regulação estatal da produção e da circulação 

de mercadorias; a subdivisão na esfera do trabalho, que leva a uma crescente 

diferenciação e heterogeneidade entre os trabalhadores, tanto em termos de interesse, 



 

Nathalie A. Bressiani | 123 

 

quanto em termos de formas de vida e posições políticas e sociais; a crescente 

mecanização da atividade produtiva; o declínio da ética do trabalho e da noção de 

vocação profissional; a desvinculação cada vez maior entre renda e trabalho, 

propiciada tanto pela redução da jornada como pela ampliação de programas de 

compensação. Todos esses fatores teriam levado a uma perda da importância do 

trabalho no que diz respeito à organização objetiva da realidade social, assim como a 

uma perda de sua centralidade no que diz respeito à própria formação da identidade, 

dos interesses e das motivações dos indivíduos.  

É, com base nesse diagnóstico, que Habermas problematiza a centralidade 

ocupada pelo trabalho na teoria crítica até então. Ao fazer isso, seu objetivo é mostrar 

que o desenvolvimento da sociedade depende também da interação social, por meio da 

qual os sujeitos reproduzem normas e valores sociais. Ao lado do trabalho, entendido 

agora como o responsável pela reprodução material da sociedade, Habermas passa a 

tratar também da ação comunicativa, na qual estariam ancorados os processos prático-

morais de aprendizagem da sociedade. Essa distinção permite que ele mantenha as 

teses de que as lutas de classe se encontram bloqueadas e de que o desenvolvimento 

das forças produtivas gera reificação e, ao mesmo tempo, rejeite a conclusão de que as 

tendências sociais à emancipação estão estruturalmente bloqueadas. Afinal, se o 

trabalho não é mais o fato social central, se ele não é mais o único responsável pela 

reprodução social como um todo, então o diagnóstico de que ele corresponde a uma 

prática reificada e de que as lutas de classe se encontram neutralizadas não significa 

que o potencial emancipatório tenha se esgotado.  

Tendo isso em vista, Habermas volta sua atenção aos chamados novos 

movimentos sociais, em particular a um conjunto de conflitos que, adotando uma 

postura antiprodutivista, vira suas costas ao Estado e à economia capitalista e passa a 

olhar para aqueles espaços de interação que ainda não foram invadidos ou diretamente 

regulados. Espaços que são necessários para que eles desenvolvam livremente suas 

formas de vida e identidades. A ênfase aqui recai na proteção dos espaços 

comunicativos que fazem frente às dinâmicas do mercado e do controle estatal, os 

quais não devem – nesse modelo – interferir nesses processos intersubjetivos de 

formação da identidade, socialização etc. A teoria crítica desenvolvida por Habermas, 

em particular na década de 80, parte então dessas práticas intersubjetivas, que 

possuem um potencial de resistência perante os imperativos econômicos e 
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burocráticos. É voltando-se a elas que ele procura identificar na realidade social novos 

potenciais emancipatórios (Habermas 1987).  

Como boa parte dos trabalhos de teoria crítica que vêm sendo desenvolvidos 

atualmente, o de Nancy Fraser é fortemente marcado pela obra de Habermas, cuja 

influência é decisiva em boa parte das questões discutidas por ela ao longo de seu 

percurso teórico (Bressiani 2011). A própria mudança de paradigma efetuada por 

Habermas no interior da teoria crítica é, por exemplo, central para o desenvolvimento 

do princípio de paridade de participação que corresponde à base normativa da teoria 

de Fraser, pelo menos até meados dos anos 2000. A influência de Habermas no 

trabalho de Fraser se estende, contudo, para além disso. Ele constitui também uma das 

principais referências de Fraser no que diz respeito à teoria social. Nesse caso, contudo, 

a retomada da teoria de Habermas parece adquirir outro estatuto: os deslocamentos 

efetuados por Fraser relativamente ao diagnóstico social habermasiano parecem – em 

muitos momentos – tomar forma de uma contraposição. Ainda que aceite a distinção 

entre trabalho e interação, distinção que está na base da diferenciação entre injustiças 

redistributivas e de reconhecimento, a autora demonstra desde seus primeiros textos, 

um certo incômodo com o fato de que Habermas parece retirar a economia do alcance 

da crítica social. Esse incômodo pode ser percebido já em textos da década de 1980, 

nos quais Fraser rejeita que a economia seja normativamente neutra, bem como nos 

textos escritos por ela nas décadas de 1990 e 2000, nos quais além de ressaltar que não 

se pode deixar a economia de lado, Fraser defende que ela não se encontra para além 

do alcance das lutas sociais e pode ser objeto de crítica e transformação – não só de 

resistência (Fraser 2001; Silva 2018).  

É preciso reconhecer, contudo, que embora o trabalho de Fraser mantenha a 

crítica da economia capitalista no horizonte e problematize, em diversos momentos, a 

tendência de relegá-la a um segundo plano, foi apenas em textos mais recentes que ela 

desenvolveu algo que poderíamos chamar de uma teoria crítica do capitalismo. Em 

escritos anteriores, paradoxalmente, a crítica dirigida a ela ao que chama de injustiças 

redistributivas estava ancorada em um modelo de crítica fortemente influenciado pelo 

Habermas (Fraser 2001). Afinal, ainda que rejeite a tese de que o capitalismo possui 

uma dinâmica de funcionamento normativamente neutra, não é desta normatividade 

ou mesmo de tendências internas ao desenvolvimento econômico que Fraser extrai os 

potenciais de transformação econômica. Pelo contrário, estes são concebidos a partir 
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das dinâmicas da esfera pública, que pressionam pela efetivação da paridade de 

participação. É na dinâmica normativa inscrita em práticas de interação e não na lógica 

de desenvolvimento inscrita no desenvolvimento das forças produtivas ou na atividade 

do trabalho que ela extrai os padrões e potenciais da crítica. Estes, assim como no caso 

de Habermas, são extra econômicos (Fraser 1989; Bressiani 2011).  

Em textos mais recentes, contudo, particularmente os publicados na última 

década, Fraser parece ter alterado essa posição. Retomando explicitamente elementos 

do diagnóstico marxista, a autora vem defendendo que, com a consolidação de uma 

forma financeirizada de capitalismo e com o desmanche do Estado de Bem-Estar 

Social, as contradições do capitalismo estão voltando com força. Por este motivo, nos 

últimos anos, ela tem se dedicado a analisar o capitalismo de dentro, identificando o 

acirramento de contradições e o potencial ressurgimento de conflitos que voltem a 

tematizar o próprio funcionamento do capitalismo. Ao fazer isso, Fraser parece se 

afastar ainda mais de Habermas e do diagnóstico do esgotamento das energias utópicas 

da sociedade do trabalho (Fraser 2013; 2015; 2018; 2019; 2020; Fraser, Arruzza & 

Bhattacharya 2019; Fraser & Jaeggi 2020). 

Um dos meus objetivos hoje é o de reconstruir o modelo de crítica do 

capitalismo que vem sendo desenvolvido por Fraser. Com isso, pretendo mostrar que, 

longe de corresponder inteiramente a um afastamento de Fraser frente a Habermas, 

seu modelo de crítica do capitalismo é fortemente influenciado por ele, 

particularmente pelo diagnóstico das crises do capitalismo elaborado por Habermas 

em Problemas de Legitimação do capitalismo tardio (Habermas 1973).  

 

2 Resgate da crítica do capitalismo e suas tendências de crise 

 

De acordo com Fraser, até a o início dos anos 2000, a discussão sobre o 

capitalismo era marginal na academia e vinha perdendo força até mesmo na esfera 

pública. A crise de 2008 altera esse cenário, trazendo o capitalismo de volta ao centro 

do debate. Como afirma Jaeggi, no início da introdução do livro que publicou 

originalmente em 2018 com Nancy Fraser: “Por um longo período, o capitalismo esteve 

ausente dos debates políticos, intelectuais, e até da agenda da ‘teoria crítica’, tradição 

da qual você e eu fazemos parte. Mas agora o interesse pelo capitalismo está 

ressurgindo. E não me refiro apenas a um interesse por economia de mercado, 

globalização, sociedade moderna ou justiça distributiva, e sim pelo capitalismo” 
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(Jaeggi & Fraser 2020, p. 13). Com essa afirmação, a autora aponta para a retomada 

do capitalismo como objeto da crítica, mas também para uma especificidade na forma 

dessa retomada. Segundo ela, nas últimas décadas, os poucos teóricos que buscavam 

criticá-lo (como Rawls, Habermas e a própria Fraser), em geral o faziam a partir de 

uma abordagem externa. Ou seja, em vez de procurar compreender suas dinâmicas de 

funcionamento, ou partir de suas tendências de crise para criticá-los, os teóricos 

assumiam concepções determinadas de justiça ou de comunicação não distorcida e 

defendiam, a partir deles, a necessidade de regular ou limitar o capitalismo. Nesses 

casos, como afirma Jaeggi, “a economia é entendida como algo que funciona de 

maneira autônoma, [como] um domínio “livre de normas” regido por uma lógica 

própria, o que faz com que a única forma de a criticar seja por meio elementos que lhe 

são externos. A economia capitalista é um “tigre” que precisa ser “domesticado” por 

meios políticos ou outros meios, mais externos, porém não temos mais acesso crítico à 

própria economia” (Jaeggi & Fraser 2020, p. 17).  

O diagnóstico de que o capitalismo está de volta significa, portanto, não apenas 

sua retomada enquanto tema, mas a substituição de um modelo externo de crítica por 

um modelo de crítica imanente. O trabalho mais recente de Nancy Fraser pode ser 

entendido nesse contexto. Para ela, contudo, não é possível desenvolver uma teoria 

crítica adequada do capitalismo sem antes confrontar a especialização disciplinar, que 

levou ao desaparecimento de tentativas sistemáticas de teorizar a sociedade capitalista 

como um todo. Para Fraser, o desafio que enfrentamos hoje exige uma sistematização 

do que vem sendo produzido nas diversas áreas. Sistematização para a qual o próprio 

material já aponta. Afinal, frente a fenômenos diversos de crise, teóricos de diferentes 

áreas e escolas têm voltado a analisar e criticar o capitalismo, o que já indica uma 

percepção compartilhada de que o capitalismo está na origem dos diferentes males 

sociais. Como afirma Fraser, em 2014, “O que toda essa conversa sobre o capitalismo 

indica, sintomaticamente, é a intuição crescente de que os males heterogêneos – 

financeiro, econômico, ecológico, político, social – que nos cercam podem ter uma raiz 

comum; e de que as reformas que se recusarem a lidar com os profundos alicerces 

estruturantes destes males inevitavelmente falharão. Da mesma forma, o 

ressurgimento do termo [capitalismo] aponta para o anseio, em vários campos, por 

uma análise capaz de iluminar as relações entre as distintas lutas sociais de nosso 

tempo e de fomentar uma cooperação organizada, até mesmo completamente 
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unificada, de suas correntes mais avançadas e progressistas em um bloco anti-

sistêmico” (Fraser, 2014, p. 705).  

A primeira questão que se impõe é, então, como teorizar a sociedade capitalista, 

compreendendo suas várias dinâmicas internas, contradições, tendências à crise e 

formas de conflito sem recair em uma posição economicista que, segundo Fraser, foi 

corretamente criticada como determinista e reducionista? A resposta da autora passa 

pela elaboração de um conceito amplo de sociedade capitalista, enquanto uma ordem 

social institucionalizada, bem como pela elaboração de um conceito multidimensional 

de crise e conflitos sociais. Segundo a autora, embora as crises que enfrentamos hoje 

possuam uma relação direta com o capitalismo, elas têm diversas dimensões e uma 

teoria economicista não seria capaz de dar conta plenamente de suas dimensões 

financeira, política, ecológica, social e reprodutiva. Isso significa que é necessário 

elaborar uma compreensão do capitalismo que seja capaz de integrar os insights do 

marxismo com os de outros paradigmas, como o feminismo, a ecologia e o pós-

colonialismo (Fraser & Jaeggi 2020, p. 22-23). É exatamente isso o que Fraser vem 

fazendo.  

Partindo de uma caracterização mais ortodoxa, Fraser sustenta que o 

capitalismo, apesar de se transformar historicamente, possui ao menos quatro 

características definidoras. Em primeiro lugar, as sociedades capitalistas se 

caracterizam pelo fato de que os meios de produção são privados, o que gera uma 

separação entre os proprietários dos meios de produção e os trabalhadores. Ao 

contrário de sociedades anteriores, nas quais os produtores tinham acesso aos 

diferentes meios de produção e subsistência, a sociedade capitalista faz que quase 

todos tenham de passar pelo mercado de trabalho para terem acesso aos recursos 

sociais. Em segundo lugar, o capitalismo se caracteriza pela existência de um mercado 

de trabalho livre, no qual o trabalhador pode estabelecer contratos de trabalho e não 

está preso à terra ou a qualquer senhor. A terceira característica, por sua vez, diz 

respeito à dinâmica de acumulação de capital, que se ancora numa orientação à 

valorização do capital em oposição ao consumo, ou seja, numa orientação voltada ao 

lucro, e não à satisfação de necessidades (Fraser & Jaeggi 2020, p. 29). Por fim, Fraser 

ressalta que sociedades capitalistas se caracterizam também pelo fato de que, nelas, o 

mercado assume o importante papel de alocar os insumos da produção, bem como de 

decidir como o excedente da produção será investido. O que significa que as decisões 
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sobre investimento e alocação de insumos não são tomadas pelos cidadãos, mas sim 

pelo mercado, em geral de uma maneira que privilegia a dinâmica de acumulação de 

capital e não a satisfação dos cidadãos.  

Essa caracterização do capitalismo, vale dizer, não é exatamente original. A 

própria Fraser reconhece que parte diretamente de Marx para desenvolvê-la. De 

acordo com ela, além disso, ao deslocar o foco de sua análise do campo da troca para o 

da produção, Marx foi capaz de compreender algumas das dinâmicas estruturais e 

profundas de funcionamento do capitalismo e conseguiu mostrar que a acumulação 

ocorre por meio da exploração. Apesar das diversas contribuições trazidas por ele com 

isso, Fraser afirma que esse primeiro deslocamento (da esfera da troca para a esfera da 

produção) é apenas o primeiro dos muitos deslocamentos necessários para 

compreender as condições de possibilidade de fundo do capitalismo. O primeiro plano 

da economia capitalista depende não apenas de uma determinada configuração da 

produção, que permite a acumulação do capital, mas também de diversas outras 

condições de fundo não imediatamente econômicas sem as quais ele não teria como se 

manter. Como afirma ela, “os mercados dependem, para a sua existência, de relações 

sociais não mercantis que fornecem as suas condições de possibilidade de fundo” 

(Fraser 2015, p. 711; Fraser & Jaeggi 2020, p. 36). Tendo isso em vista, Fraser procura 

dar continuidade ao trabalho iniciado por Marx, e passa a tentar identificar as demais 

condições de possibilidade do capitalismo, os demais terrenos ocultos nos quais o 

capitalismo se ancora e dos quais depende para funcionar.  

O primeiro desses terrenos pode ser identificado por meio de uma leitura atenta 

do próprio Marx que, no final do primeiro volume do Capital, fala sobre o processo de 

acumulação primitiva ou original e apresenta os desenvolvimentos históricos através 

dos quais os meios de produção foram transformados em propriedade privada, 

tornando o capitalismo possível. Trata-se, como afirma Fraser, de “um relato um tanto 

violento, perpassado por roubo, desapropriação e expropriação” (Fraser & Jaeggi 

2020, p. 44). Nesse ponto, Marx mostra como a acumulação baseada na exploração foi 

tornada possível por uma acumulação por meio da expropriação, um processo 

abertamente brutal de confisco do trabalho, da terra, dos animais, bem como dos seres 

humanos, de suas capacidades sexuais e reprodutivas, seus filhos e órgãos sexuais. 

Processo que longe de considerar as pessoas como trabalhadoras livres e portadoras de 
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direitos, as toma como membros de grupos subordinados compostos por indivíduos 

dependentes e expostos à expropriação.  

Fraser parte diretamente dessa descrição, mas procura dar um outro estatuto a 

esse processo de expropriação. Para ela, longe de constituir uma condição de 

possibilidade apenas para o surgimento do capitalismo, como teria defendido Marx, os 

processos de expropriação são também condição de possibilidade para sua 

manutenção (Fraser & Jaeggi 2020, p. 57). Para a autora, o capitalismo continua 

pressionando por infusões de capacidades e recursos mais baratos, que permitiriam 

uma redução dos custos de produção e, com isso, uma maior valorização do capital. É, 

nesse sentido, que ela explica a importância dos processos de colonização, da divisão 

entre centro e periferia, bem como das hierarquias de status para o capitalismo. 

Hierarquias estas que possuem claramente uma correlação com raça, estando 

perpassadas por distinções entre brancos e negros, europeus e nativos, nacionais e 

estrangeiros, cidadãos e imigrantes. Segundo ela, em todos esses casos, o que temos é 

uma hierarquia de status que constrói determinados grupos e sujeitos sociais como 

hierarquicamente inferiores, negando a eles um igual status jurídico ou social, bem 

como um salário capaz de cobrir seus custos de reprodução. Como afirma ela, na 

conversa com Jaeggi:  

 

O que tudo isso mostra é que expropriação e exploração não são só processos 
paralelos separados. Ao contrário, ambas estão sistematicamente imbricadas; são 
aspectos profundamente entrelaçados de um mesmo sistema capitalista mundial. 
A conclusão a que chego é que a sujeição racializada daqueles a quem o capital 
expropria é uma condição de possibilidade oculta para a liberdade daqueles que ele 
explora. Isso nos diz que a opressão racial se encontra numa relação sistêmica, não 
acidental, com a sociedade capitalista; que a conexão entre elas é estrutural, e não 
contingente (Fraser & Jaeggi 2020, p. 68) 

 

Vemos, com isso, um primeiro passo em direção ao projeto de desenvolver uma 

grande teoria da sociedade capitalista que seja capaz de explicar as diferentes formas 

de sujeição existentes, bem como seus vínculos internos. A relação entre capitalismo e 

opressão racial é, contudo, apenas o primeiro dos vários vínculos discutidos por Fraser 

ao longo dos últimos anos. Para ela, também é possível rastrear dimensões da opressão 

de gênero, bem como problemas ambientais e políticos ao capitalismo, desde que este 

seja entendido de modo amplo, como uma ordem social institucionalizada.  

No que diz respeito às questões ambientais, Fraser parte do trabalho de 

ecomarxistas para mostrar que o capitalismo se alimenta continuamente dos insumos 
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provindos da natureza e tende a tomá-la como uma fonte inesgotável de matéria prima. 

Ao fazer isso, contudo, ele tende a não se preocupar diretamente com a reposição da 

natureza, explorando-a de um modo insustentável a longo prazo. Esse fato, além de 

criar crises ambientais, tende a levar ao esgotamento das terras e a um aumento da 

poluição, que podem colocar o próprio capitalismo em xeque. Afinal, ao mesmo tempo 

que depende da natureza, o capitalismo tende a esgotá-la, desestabilizando sua 

condição “natural” de possibilidade. Esta contradição, que assume formas mais ou 

menos agudas em diferentes momentos históricos, dependendo da agressividade desse 

processo extrativista e dos mecanismos regulatórios existentes, é denominada por 

Fraser de contradição ecológica. Contradição que aponta para o fato de que a sociedade 

capitalista tende a uma crise ambiental, que vem se tornando cada vez mais aguda, em 

função de um acelerado processo de extração da natureza e da adoção de posturas 

negacionistas por parte das principais potências mundiais a respeito da mudança 

climática. 

Além da contradição econômica e dessa contradição ecológica, Fraser defende 

que as sociedades capitalistas contemporâneas estão perpassadas também por duas 

outras formas de contradição. Antes de me voltar a elas, contudo, gostaria de ressaltar 

um ponto no trabalho de Fraser que nos ajuda a compreender a dimensão e a 

amplitude de seu diagnóstico. Ao falar de sociedade capitalista, ela não está se 

restringindo ao domínio da economia capitalista. Pelo contrário. A sociedade 

capitalista é composta, para Fraser, por uma multiplicidade de domínios e, com 

exceção da contradição econômica do capitalismo, todas as demais contradições 

discutidas por ela correspondem a contradições entre diferentes domínios. É isso o que 

ocorre na contradição ecológica, que diz respeito a um embate entre a natureza e a 

dinâmica extrativista do capitalismo, embate que pode inclusive dar origem a lutas que 

tematizam onde deve ser situada a fronteira entre natureza e economia. Trata-se de 

uma contradição interdomínios que pode dar origem ao que Fraser chama de lutas de 

fronteira (Fraser & Jaeggi 2020).  

Também aquilo que Fraser entende como uma contradição entre capital e 

cuidado corresponde a uma contradição entre dois domínios, neste caso entre a esfera 

produtiva e a reprodutiva (Fraser 2020). Para explicar essa forma de contradição, a 

autora ressalta inicialmente a importância das atividades reprodutivas, que ela 

compreende de forma ampla, ou seja, não apenas como atividades diretamente ligadas 
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à reprodução biológica da espécie, mas como dizendo respeito a todas aquelas 

atividades das quais depende a cooperação social, como “a socialização dos jovens, a 

construção das comunidades, a produção e a reprodução dos significados 

compartilhados, as disposições afetivas e os horizontes de valor” (Fraser & Jaeggi 

2020, p. 41). Segundo ela, caso essas diversas atividades deixassem de ser realizadas, 

nem a sociedade nem o próprio capitalismo teriam como continuar a existir. Como 

afirma ela, “o trabalho remunerado não poderia existir sem o trabalho doméstico, a 

criação dos filhos, a educação escolar, o cuidado afetivo e uma série de outras 

atividades que ajudam a produzir as novas gerações de trabalhadores, a reabastecer as 

existentes, a manter laços sociais e compreensões compartilhadas.... A reprodução 

social é uma condição de possibilidade de fundo indispensável da produção capitalista” 

(Fraser 2015, p. 713). O problema, no entanto, é que o capitalismo tende a ameaçar e a 

desestabilizar as condições reprodutivas necessárias à sua manutenção. Para Fraser, 

portanto, o desenvolvimento e a manutenção da sociedade capitalista dependem não 

apenas do trabalho produtivo, mas também de atividades reprodutivas, que são em 

geral realizadas por mulheres. Porém, a tendência do capitalismo de mercantilizar ou 

mercadorizar as diversas esferas sociais, acaba colocando essas atividades em risco e 

gerando um entrave ao seu próprio desenvolvimento. A importância e a 

irredutibilidade das atividades reprodutivas explicitam, portanto, um limite à 

tendência do capitalismo de reduzir todas as relações a bens, inserindo-as no mercado. 

Limite este que, segundo Fraser, assumiu formas diferentes em diferentes períodos 

históricos.  

No século XIX, por exemplo, esse limite assumiu uma forma bastante clara. Ao 

pressionar pela entrada das mulheres no mercado de trabalho, a revolução industrial 

acabou por colocar em risco as atividades reprodutivas, que eram realizadas 

primordialmente por mulheres fora do circuito do dinheiro. Além disso, a ausência de 

serviços públicos de educação, saúde e cuidado dos mais velhos, impediu que parte 

dessas atividades fossem desempenhadas fora da família, que não mais possui 

condições de realizá-las, o que coloca em risco o tecido das relações sociais e o 

funcionamento da sociedade. O avanço irrestrito da produção sobre as tarefas 

reprodutivas coloca assim em xeque sua própria manutenção. Segundo Fraser, a 

solução encontrada para lidar com esse risco naquele momento foi a criação de 

legislações que restringiam o avanço do mercado, impedindo ou regulando o trabalho 
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de mulheres e crianças e reestabelecendo uma separação clara entre os responsáveis 

pelo trabalho reprodutivo e pelo produtivo. Com isso, tentava-se proteger as condições 

da reprodução. Essa solução, contudo, não foi bem-sucedida, pois os baixos salários, o 

alto nível de desemprego e a falta de estabilidade no emprego continuavam colocando 

em risco as possibilidades de reprodução, em particular as das camadas mais pobres 

da população.  

Parte das transformações ocorridas no capitalismo no século XX podem ser 

compreendidas, segundo Fraser, como uma tentativa de lidar com essas tensões (mal 

resolvidas) entre produção e reprodução. Após a segunda guerra, os Estados passam a 

assumir maior responsabilidade pela garantia do bem-estar social, promovendo 

políticas de pleno emprego, assistência social, aposentadoria e seguro desemprego, 

garantindo maior estabilidade e renda e, com elas, melhores condições à reprodução 

social. Além disso, com a criação de escolas, hospitais e asilos, o Estado assume 

responsabilidade pela realização de parte das funções de reprodução e desonera a 

família. Por fim, também o ideal de um salário familiar – isto é, de um salário suficiente 

para garantir o sustento de toda a família – desempenhou um importante papel nesse 

período. Mesmo que esse ideal nunca tenha sido efetivamente realizado, ele reforçou a 

responsabilidade das mulheres com as atividades de reprodução social e, com isso, 

protegeu as condições de possibilidade de sua realização. Ainda que às custas de 

políticas que reforçavam a separação entre produção e reprodução e a distinção de 

gênero e, ainda que de forma restrita, pois famílias pobres e chefiadas por mulheres 

não tinham acesso à proteção trabalhista e aos benefícios estatais, essas políticas 

permitiram (pelo menos em parte) a neutralização da tensão entre produção e 

reprodução.  

Para Fraser, todavia, o cenário contemporâneo é muito diferente deste. Marcado 

pelo desinvestimento estatal e pela desregulamentação das relações de trabalho, o 

capitalismo financeirizado recoloca uma pressão sobre as atividades de cuidado 

necessárias à reprodução social. Ele joga novamente para as famílias maiores 

responsabilidades pelo cuidado ao mesmo tempo em que tira delas as condições de 

exercê-lo. O número de horas de trabalho necessário ao sustento da casa vem 

aumentando com a redução dos salários, o que faz com que as pessoas tenham não só 

menos dinheiro, mas cada vez menos tempo e possibilidades de realizar as atividades 

reprodutivas. Ao mesmo tempo, o Estado assume cada vez menos responsabilidade por 
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essas atividades, entregando parte dos serviços que executava para a iniciativa privada 

e exigindo que as pessoas transfiram o trabalho doméstico e de cuidado para terceiros. 

Isso resulta não apenas em uma tendência de atrasar ou rever a escolha de ter filhos, 

mas também em uma explosão do mercado do cuidado. Cada vez mais as mulheres 

pobres e de zonas rurais passam a cuidar dos filhos e das casas das mulheres mais 

privilegiadas e, sem tempo de para suas próprias famílias, são colocadas em uma 

situação quase insustentável. Mais do que isso, a tendência de incluir as tarefas de 

reprodução no âmbito produtivo leva à fragilização dos vínculos e relações sociais, sem 

os quais a própria disposição à cooperação e a integração social são colocadas em risco.  

Ao desenvolver esse diagnóstico, como se sabe, Fraser aponta para os limites de 

movimentos feministas que, identificando a emancipação das mulheres à sua entrada 

na esfera produtiva, não dão a devida atenção à importância da esfera reprodutiva 

(Fraser 2009 e 2013). Essa posição não significa, evidentemente, a defesa de um 

retorno das mulheres às atividades reprodutivas e ao ambiente doméstico, mas sim a 

necessidade de transformação da divisão de trabalho entre homens e mulheres, assim 

como a da transformação das próprias exigências do trabalho produtivo e da fronteira 

entre produção e reprodução. O argumento de Fraser, contudo, não para por aqui. Ao 

identificar no capitalismo uma tendência de mercantilizar as diferentes atividades e 

mostrar a irredutibilidade das atividades reprodutivas à esfera da produção, Fraser 

aponta para um terceiro limite inscrito no desenvolvimento do capitalismo. O 

capitalismo estaria corroendo suas condições sociorreprodutivas de possibilidade e 

gerando o que Fraser denomina de crise do cuidado. Temos, com isso, uma terceira 

contradição e tendência à crise, mas também o diagnóstico da existência de uma 

relação entre opressão de gênero e capitalismo.  

Vimos até aqui que o capitalismo produz diferentes formas opressão e que 

Fraser relaciona cada uma delas a um tipo específico de contradição e a uma tendência 

de crise. Há, em primeiro lugar, uma forma econômica e racial de opressão, geradas 

pela exploração e expropriação, que apontam para uma contradição econômica e uma 

tendência econômica à crise. Há, em segundo lugar, uma contradição ecológica e uma 

tendência à crise ambiental. E, por fim, uma terceira forma contradição entre capital e 

cuidado e uma tendência à crise reprodutiva, que explicita o vínculo entre a opressão 

de gênero e o desenvolvimento do capitalismo. Segundo Fraser, contudo, o capitalismo 

possui ainda uma quarta tendência a crise, de caráter político. Afinal, assim como 
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depende de condições naturais e socio reprodutivas, o capitalismo também não teria 

como funcionar sem determinadas condições políticas.  

Para a autora, sem um quadro jurídico que dê sustentação à empresa privada e 

à troca, sem poderes públicos que garantam direitos de propriedade, façam valer 

contratos, reprimam rebeliões e mantenham a fé no dinheiro não é possível garantir o 

funcionamento de uma economia capitalista de mercado. Até pouco tempo, afirma ela, 

essas diversas funções foram realizadas pelos Estados territoriais, que criaram e 

regularam, por muito tempo, o espaço no qual os cidadãos poderiam perseguir seus 

próprios interesses privados. Posteriormente, esses mesmos Estados assumiram 

funções de aprovisionamento público, como investimento em infraestrutura, políticas 

de crédito e políticas sociais para garantir consumo etc. Segundo Fraser, ao assumir 

essas funções, o Estado não apenas gerou um setor público amplo, mas também 

garantiu as condições necessárias para a acumulação privada de capital. Hoje, contudo, 

não é mais possível pensar as condições políticas do capitalismo apenas nesse nível 

nacional. Com a globalização do capital, o nível geopolítico se torna central. Para além 

dos Estados territoriais, sustenta Fraser, o capital depende hoje do direito 

internacional e de diferentes tratados de comércio sem os quais não tem como se mover 

pelas fronteiras nacionais. O funcionamento da economia depende, portanto, de uma 

regulação política tanto no nível do Estado territorial quanto no nível internacional ou 

geopolítico.  

O problema é que, embora dependa dessas condições políticas de possibilidade, 

o capitalismo tende a desestabilizá-las, gerando uma tensão entre o domínio 

econômico e o político. O que ocorre, segundo Fraser, é que mesmo dependendo 

diretamente do poder público para funcionar, ou melhor, para funcionar de modo 

sustentável, o impulso à acumulação faz com que o poder privado enxergue parte da 

atuação dos poderes públicos como entraves (Fraser 2018). A economia capitalista 

tende, por isso, a pressionar pela liberação da produção e do mercado dos entraves 

políticos aos quais elas são submetidas. O resultado é ambíguo. Ao mesmo tempo em 

que leva, no curto prazo, a uma aceleração da acumulação, no médio e longo prazo, 

essa desregulamentação gera instabilidade.  

A própria história do capitalismo e as transformações nas relações entre 

economia e política são capazes de explicitar isso. No século XIX, afirma Fraser, os 

Estados parecem diretamente preocupados em construir suas economias sobre bases 
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capitalistas e, para isso, utilizam o poder direto das armas e do dinheiro e lançam mão 

de projetos coloniais. O resultado é, por um lado, a institucionalização dos meios 

privados de produção e de outras condições necessárias para o funcionamento do 

capitalismo e, por outro lado, uma ampla crise político-econômica. Submetido a 

poucas regulações, o desenvolvimento do capitalismo no século XIX levou à 

pauperização e ao acirramento de lutas de classe, bem como a uma crise econômica, 

marcada por pânicos, quebras e depressões.  

As transformações pelas quais passa o capitalismo no século XX podem ser 

entendidas, nesse sentido, como a instauração de um novo regime de acumulação que 

visa neutralizar parte das tendências à crise, ampliando o espaço da regulação política. 

É, desse modo, que Fraser entende o processo de ampliação das funções do Estado, 

que passou a fomentar o desenvolvimento nacional, a preencher as lacunas funcionais 

deixadas pelo mercado e pela produção, assim como a gerenciar crises políticas e 

econômicas. Essa forma administrada de capitalismo teve, porém, uma vida curta. Já 

na década de 1970, ele começa a dar sinais de esgotamento, sinais que não se resumem 

à crescente inflação e à estagnação econômica, atribuída ao controle das dinâmicas do 

mercado imposto pelo Estado de Bem-Estar Social, estando também vinculados à 

deslegitimação deste. Não demora muito, afirma Fraser, para que o Estado de Bem-

Estar Social comece a passar por um processo de desmanche, o que leva a uma 

diminuição do Estado e a um processo de desregulação do poder privado, que 

potencializa a crise ecológica, a reprodutiva e aprofunda a crise da democracia (Streeck 

2018). O que temos, então, assim como nos outros casos, é uma aceleração 

momentânea da acumulação, conquistada ao alto preço de crises no longo prazo. Como 

afirma Fraser, “a tendência [à crise política] se torna aguda quando o impulso do 

capital em direção à acumulação sem limites se desprende do controle político e se 

volta contra suas próprias condições de possibilidade” (Fraser 2018, p. 161). Temos, 

com isso, o diagnóstico da quarta contradição do capitalismo, uma contradição 

política, e da crise política do capitalismo que assume a forma de uma crise da 

democracia. 

 

3 Da contradição política do capitalismo 

 

Para que possamos compreender adequadamente o diagnóstico das crises 

desenvolvido por Fraser, bem como a importância que Habermas desempenha nele, 
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temos de nos deter um pouco mais na contradição política do capitalismo. Isso porque, 

embora essa contradição tenha sido apresentada até aqui como uma das quatro 

contradições inerentes às sociedades capitalistas, ela parece possuir um estatuto 

diferente e perpassar todas as demais. Mesmo rejeitando que a economia capitalista 

seja normativamente ressecada, Fraser afirma que ela possui lógicas internas de 

desenvolvimento que pressionam e desestabilizam a própria economia e outros 

domínios sociais, gerando crises. A extensão dessa pressão, exercida pela economia 

capitalista sobre a natureza, sobre as classes de explorados e expropriados, sobre as 

atividades reprodutivas e mesmo sobre a democracia e o poder público, contudo, está 

diretamente vinculada à relação entre economia e política. Quanto mais fortes forem 

os processos democráticos de formação da opinião e da vontade e a atuação do poder 

público, maior é a tendência de neutralização – ainda que sempre provisória– das 

contradições e crises. O aumento ou a diminuição de regulações ambientais, sociais e 

econômicas, que possuem um caráter político, são as principais responsáveis pelo 

acirramento ou atenuação das contradições. No presente, por exemplo, é a 

desregulamentação política do capitalismo, aquilo que vem levando a uma 

liberalização dos mercados financeiros, à reprivatização da reprodução social e à 

institucionalização de formas incipientes e mercadológicas de ambientalismo. A 

desregulamentação política é, assim, um fator central no acirramento das diferentes 

crises do capitalismo. Do mesmo modo, a regulação política tende a atenuá-las. Vale 

ressaltar que, apesar disso, a regulação política e a forte atuação do poder público não 

são, segundo Fraser, capazes de desarmar a contradição, que permanece presente 

ainda que se torne latente em alguns períodos históricos.  

A centralidade ocupada pela dimensão política na teoria de Fraser não se 

restringe, contudo, à importância desempenhada pelos Estados, pelo poder público ou 

pelas agências internacionais no controle das tendências autodestrutivas do 

capitalismo. A política é central também porque as diferentes crises só se tornam crises 

efetivas quando são experienciadas como tais pelos sujeitos sociais, dando origem a 

questionamentos e conflitos. É, pela via política, que as diferentes contradições podem 

vir a ser questionadas e democraticamente superadas. A compreensão dessa dimensão 

da luta social exige, contudo, que olhemos para as crises de outra perspectiva (Cf. Silva 

2017; Jaeggi 2017). Até esse momento, retomei o trabalho de Fraser de uma 

perspectiva específica, a funcional. Me restringi a explicitar como ela reconstrói as 
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contradições inerentes ao capitalismo e a explicar como essas contradições geram 

diferentes crises que apontam para limites internos ao capitalismo. Apesar de 

importante, essa dimensão não esgota o diagnóstico da autora, que também procura 

investigar até que ponto essas crises sistêmicas podem gerar crises de legitimação. 

Para desenvolver essa perspectiva, Fraser se volta à Problemas de legitimação, 

livro no qual Habermas explicita que a manutenção do capitalismo tardio depende de 

sua legitimação perante a opinião pública. Partindo, nesse texto, de um diagnóstico 

específico do capitalismo daquele período, Habermas defende que a ampliação da 

atuação do Estado no controle da economia faz com que este esteja sujeito a crises 

administrativas e fiscais, mas também a crises socioculturais, de legitimação e 

motivação. Assim como Fraser, vou me concentrar aqui na de legitimação. Segundo 

Habermas, na medida em que atua diretamente na organização da produção e da 

circulação de mercadorias, tornando-se diretamente responsável pela própria 

distribuição desigual de recursos, o poder público no capitalismo tardio passa a ter de 

se legitimar perante os cidadãos. Ele precisa explicar porque a produção é voltada para 

interesses não universalizáveis. O custo dessa legitimação, contudo, varia de acordo 

com o grau de politização da sociedade. Enquanto, em sociedades mais politizadas, a 

opinião pública parece exercer uma pressão mais direta sobre o Estado, aumentando 

os seus custos de legitimação; em sociedades despolitizadas, a atuação do Estado 

consegue descolar-se parcialmente da pressão exercida pela esfera pública. Quanto 

mais desmobilizados e despolitizados se mantém os cidadãos, mais a atuação do estado 

pode ser justificada como mero resultado de decisões técnicas, e menores são os custos 

do Estado com legitimação.  

Em Problemas de Legitimação, porém, Habermas acredita que ao exercer suas 

atividades de planificação econômica e compensação social, o Estado entra em campos 

como educação, planejamento urbano, políticas para a família, meio-ambiente, 

reprodução, saúde, transporte. Ao fazer isso, contudo, ele não apenas preenche lacunas 

deixadas pelo mercado e pela produção; ele também traz para o domínio público 

questões que antes pareciam ser de caráter privado. O resultado é a politização dessas 

questões, que acaba gerando custos ainda maiores de legitimação, já que hoje essas 

questões não têm mais como ser pacificadas por meio de um retorno à tradição. Como 

afirma ele, “uma vez que foi destruído seu caráter indiscutível, as pretensões de 

validade só podem ser estabilizadas por discussões. A desestabilização das evidências 
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culturais favorece, portanto, a politização dos domínios da vida cotidiana que podiam 

ser até aqui confinados à vida privada. Mas isso comporta um perigo para o privatismo 

dos cidadãos, assegurado de maneira informal pelas estruturas da opinião pública” 

(Habermas 1973, p. 102). Ao mesmo tempo em que mitiga as crises econômicas do 

capitalismo, a atuação do Estado no capitalismo tardio gera crises administrativas e de 

legitimação.  

Não quero me deter aqui no diagnóstico de Habermas, pois não é apenas isso o 

que Fraser retoma em seu trabalho. Para ela, também a tese defendida por Habermas 

nesse texto de que o capitalismo precisa ser visto como legítimo pelos cidadãos para 

que continue a funcionar é central. De acordo com a autora, contudo, a validade dessa 

tese não se restringe ao capitalismo tardio, se estendendo até mesmo para a atual forma 

desregulada de capitalismo financeirizado. Nesse sentido, Fraser procura mostrar 

como o neoliberalismo foi capaz de mimetizar as críticas de esquerda do clientelismo 

e da burocracia estatais, o que levou a uma deslegitimação do Estado de Bem-Estar, 

assim como mimetizou elementos de lutas sociais feministas e antirracistas, o que 

garantiu a ele uma aura progressista. Esses desenvolvimentos, afirma a autora, 

permitiram que o neoliberalismo apresentasse o capitalismo financeirizado como 

natural, eficiente e capaz de gerar prosperidade e felicidade para o maior número de 

pessoas, legitimando-o perante os sujeitos sociais. Rejeitando assim que o capitalismo 

contemporâneo possa ser compreendido como normativamente neutro, Fraser 

procura explicitar a importância do ideal neoliberal na prevenção de crises de 

legitimação. 

Isso explica, segundo ela, porque as crises funcionais do capitalismo 

contemporâneo ainda não teriam sido convertidas em crises efetivas ou dado origem a 

robustos movimentos sociais. Faltam recursos interpretativos que nos permitam ir 

além e criticar aquilo que temos hoje diante de nós. É, nesse sentido, que podemos 

compreender a posição de Fraser em um texto de 2015 no qual, apesar de diagnosticar 

a existência de crises sistêmicas no capitalismo, ela não parece identificar grande 

potenciais emancipatórios. A emergência destes potenciais, afirma, depende do 

surgimento de uma crise de legitimidade do capitalismo financeirizado e da construção 

de imagens contra hegemônicas de sociedade que possam fazer frente ao ideal 

neoliberal. Condições que, ao menos em 2015, ela acreditava não estarem disponíveis 

(Fraser 2018).  
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Hoje, poucos anos depois da publicação deste artigo, Fraser parece ter mudado 

sua posição. Ainda que, por um lado, ela continue reforçando a importância da crise de 

legitimação para as transformações sociais, por outro lado, hoje ela consegue enxergá-

la em diferentes fenômenos políticos. Para Fraser, é possível identificar em fenômenos 

tão díspares como a eleição de Donald Trump e a votação do Brexit, a ascensão de um 

populismo autoritário de direita, mas também a força de Bernie Sanders e Jeremy 

Corbyn (mesmo que tenham perdido) e, porque não, até mesmo as revoltas no Chile e 

nos EUA, como sinais de que o neoliberalismo não desfruta mais da mesma 

legitimidade. Segundo ela, ainda que essas respostas sejam distintas, “todas dizem que 

o neoliberalismo não está funcionando, que há algo profundamente errado com a atual 

maneira de organizar a vida e fazer negócios e que temos de substituí-la por algo bem 

diferente”. Como afirma ela, rejeitando o diagnóstico que havia defendido poucos anos 

antes, “essa é uma indicação de que (...) uma crise real de legitimação pode estar 

fermentando. (...) As forças antineoliberais”, continua ela, “estão em marcha em todos 

os lugares, rejeitando abertamente o projeto neoliberal e enfraquecendo muito, senão 

estilhaçando por completo, sua hegemonia” (Fraser & Jaeggi 2020, p. 213-4).  

Ao ouvir essas afirmações, Jaeggi questiona se seria mesmo possível adotar uma 

postura tão otimista frente aos eventos que estamos hoje observando. De fato, por mais 

que o diagnóstico de Fraser pareça interessante e capaz de conectar de forma 

convincente fenômenos díspares, não me parece inteiramente claro que esses 

fenômenos têm a força a mesmo a direção antineoliberal que Fraser lhes atribui. De 

qualquer forma, meu propósito aqui não é ainda o de avaliar seu diagnóstico, mas 

mostrar, mesmo que esquematicamente, que tanto a noção de crise de legitimação 

desenvolvida por Habermas, como sua teoria social são centrais na teoria crítica do 

capitalismo que vem sendo desenvolvida por Nancy Fraser. Argumento que visa 

explicitar que, longe de afastar a possibilidade da crítica do capitalismo, o trabalho de 

Habermas parece fornecer ferramentas conceituais e teórico-sociais interessantes para 

a compreensão das crises do capitalismo e para a elaboração de uma crítica imanente 

hoje.  
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1 Teoria crítica da religião em Habermas: Imaginação, Constelação, 

Reconstrução 

 

 

O último trabalho de mais de 1.700 páginas em dois volumes de Jürgen 

Habermas (2019) foi anunciado e recepcionado no estilo de uma genealogia, 

fornecendo informações “sobre como surgiram as figuras dominantes do pensamento 

pós-metafísico ocidental hodierno” à luz do “discurso sobre fé e saber (der Diskurs 

über Glauben und Wissen), emergindo de duas fortes tradições axiais no Império 

Romano, da filosofia e de sua simbiose com a religião e de sua secularização (wie sich 

die Philosophie sukzessive aus ihrer Symbiose mit der Religion gelöst und 

säkularisiert hat), acompanhando as transformações na ciência, no direito, na política 

e na sociedade”. (HABERMAS, 2019, I, p. 10) Habermas pôde, assim, revisitar seu 

próprio relato monumental da “tarefa de uma filosofia que se apega à liberdade 

racional de sujeitos socialmente comunicativos”, de modo a esclarecer “o que significa 

para nós o nosso crescente conhecimento científico do mundo –para nós, enquanto 

seres humanos, contemporâneos modernos e pessoas individuais” (die Aufgabe einer 

Philosophie, die an der vernünftigen Freiheit kommunikativ vergesellschafteter 

Subjekte festhält: Sie soll darüber aufklären, »was unsere wachsenden 

wissenschaftlichen Kenntnisse von der Welt für uns bedeuten – für uns als Menschen, 

als moderne Zeitgenossen und als individuelle Personen«) (HABERMAS, 2019, I, p. 

12) Com efeito, o clássico de Martin Jay (1996), originariamente publicado em 1973, 

Dialectical Imagination) cobrindo a criação do Instituto de Pesquisa Social e a 

primeira geração da chamada Escola de Frankfurt já antecipara o resgate 
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reconstrutivo-normativo da imaginação político-dialética que seria, a partir de 

Habermas e mais tarde, tematizada pela segunda, terceira e quarta gerações, 

notadamente a partir de ensaios sobre a correlação entre crítica imanente e 

reconstrução normativa (BENHABIB, 1986; HONNETH, 1995; FORST, 2011) e sobre 

o uso da imaginação e do imaginário a partir de Baruch de Espinosa (SAAR, 2013; 

2014). Martin Jay recorre, decerto, ao duplo uso kantiano da imaginação 

(Einbildungskraft) –formas produtivas e reprodutivas da imaginação— combinado 

com o duplo uso (constitutivo e regulativo) da razão pura (respectivamente, teórica e 

prática): a imaginação produtiva, por meio de sua atividade reprodutiva 

transcendental ou pura, permite e é viabilizada por uma unidade focal categoricamente 

estruturada da consciência objetiva. Assim, a imaginação produtiva nunca é exaustiva, 

mas ela é sempre recrutada para a cognição, além de, como ressalta Hannah Arendt 

(2014, p. 80), exemplificar o juízo e viabilizar o juízo político (politisches Urteil). A 

interrupção momentânea da cognição determinante é o que Kant descreve como jogo 

livre (freies Spiel) das faculdades de imaginação com o entendimento (Verstand), 

ressaltando que o jogo livre da imaginação apresenta o objeto aos conceitos que estão 

dentro do domínio da faculdade de compreender e do próprio entendimento. Para 

Kant, a imaginação reprodutiva é aquela que sintetiza o múltiplo da intuição 

(Anschauung) de acordo com a legislação do entendimento; é somente depois que a 

imaginação apresenta a variedade de intuição ao entendimento e essa variedade é 

sintetizada com um conceito que um objeto se torna um objeto - isto é, um objeto de 

percepção. Enquanto a imaginação reprodutiva é a capacidade de reproduzir 

percepções empíricas (Vorstellungen derivadas da experiência e da intuição sensível), 

a imaginação produtiva se mostra ligada a uma representação original do objeto (as 

representações não são originadas na experiência). (KANT, 2001, A 97-102). Assim, 

podemos enfocar o criativo programa de pesquisa habermasiano em função de sua 

teoria pós-metafísica da ação comunicativa, destacando o papel, o potencial normativo 

e os limites da religião através de suas articulações e transformações ao longo das 

diferentes etapas do seu profícuo pensamento teórico-crítico. Ao contrário de Arendt, 

sabemos que Habermas rejeita o senso estético (enquanto sensus communis) do juízo 

reflexivo como sendo capaz de justificar (begründen) o juízo político, que deve 

reivindicar sua validade em termos ético-normativos pela razão comunicativa. (DE 

OLIVEIRA, 2016a, p. 121) Ora, uma das intuições da imaginação dialética, segundo 
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Jay, consiste em revisitar as teses originárias da teoria crítica através de uma crítica 

imanente, normativamente reconstruindo as constelações conceituais que guiaram 

pensadores e cientistas sociais nas diversas tentativas de reformulação de um 

programa de pesquisa interdisciplinar emancipatório. Proponho-me, destarte, a 

revisitar a teoria crítica habermasiana da religião, enquanto constelação do 

pensamento pós-metafísico, atendo-me apenas ao seu inacabado programa de 

reconstrução normativa do mundo da vida pós-secular em democracias pluralistas. 

Habermas considera que uma das principais tarefas da teoria crítica da 

sociedade é a explicitação da razão ou racionalidade comunicativa, que se distingue da 

tradição racionalista, localizando tal racionalidade em estruturas de comunicação 

linguística interpessoal, enquanto agir comunicativo no mundo vivido e de nossas 

vivências cotidianas (Lebenswelt), e não na estrutura do mundo objetivo ou do sujeito 

cognoscível. Essa teoria social promove, assim, os objetivos da emancipação humana, 

mantendo um arcabouço moral universalista inclusivo (ética do discurso, pragmática 

universal, teoria da democracia, direitos humanos, justiça global e modernidade). (DE 

OLIVEIRA, 2016b, p. 169 ss.) Em sua última obra, dedicada à memória de seu amigo e 

assistente em Frankfurt de 1966 a 1970, Albrecht Wellmer, Habermas revisita tal 

projeto emancipatório através de constelações filosóficas que pautaram a complexa 

articulação entre concepções metafísicas de fé e razão e suas novas configurações no 

pensamento pós-metafísico. O sentido do termo Konstellation, já anunciado no 

subtítulo do primeiro volume, Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen 

(A constelação ocidental de fé e saber), nos remete ao conjunto metafórico de 

referenciais, assim como um agrupamento de estrelas no firmamento serviam para 

orientar viajantes ou pessoas que transitavam na Antiguidade. Este sentido 

habermasiano, vale observar, mostra-se deliberadamente aquém do sentido crítico-

teórico que Benjamin e Adorno atribuem ao termo constelação, que dada a sua 

dinâmica, imprecisão e fluidez (na medida em que as mesmas estrelas, aglomerados 

estelares e constelações estão, assim como as nebulosas e galáxias, em movimento 

constante, embora os antigos acreditassem que não mudavam de posição), podem ser 

evocados para justificar, por exemplo, a abordagem ensaística, metafórica e 

aforismática (Essay, essai) como sendo mais adequada para a teoria crítica do que o 

tratado (tractatus, Abhandlung, Traktat, treatise, traité). Mas a concepção 

habermasiana de modernidade enquanto projeto inacabado se posiciona 
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deliberadamente contra esse sentido esteticista fragmentário (traindo, segundo 

Habermas, um senso escatológico pós-moderno, não necessariamente pós-metafísico) 

que mereceria um tratamento mais cuidadoso –o que procurei fazer em outros 

prolegômenos para o que seria uma teoria crítica da razão idólatra. (DE OLIVEIRA, 

2016b, p. 66, 103) Limito-me aqui a sublinhar que uma teoria crítica literária não 

deveria jamais ser tomada num sentido oposto ou excludente de uma teoria crítica 

social, apenas observando que Habermas mantém a sua conhecida diferenciação entre 

o discurso estético-literário e o discurso filosófico da modernidade. (HABERMAS, 

1990). Como bem pontuou Graeme Gilloch (2002, p. 30), a crítica imanente está no 

cerne da obra de Walter Benjamin, na medida em que cada significado é transformado 

e reconfigurado pela leitura e compreensão da obra de arte (Kunstwerk) em novos 

contextos e constelações históricas: 

 

Como seu “arranjo virtual objetivo”, Benjamin (1985, p. 34) escreve: “As ideias são 
para objetos assim como as constelações são para as estrelas”. No entanto, 
Benjamin usa a noção da ideia como constelação não apenas para articular a 
importância do padrão de fenômenos por conceitos, mas também para apontar 
para as características desse processo. Em uma constelação de estrelas, os objetos 
quase remotos se unem para formar uma figura única e legível, que não pode ser 
facilmente desfeita. A constelação envolve uma mudança passageira, porém 
irrevogável, na percepção dos fenômenos que preserva tanto a integridade 
individual quanto a reciprocidade. Portanto, para Benjamin (1985, p. 34), “as 
ideias são constelações atemporais e, em virtude de os elementos serem vistos 
como pontos nessas constelações, os fenômenos são subdivididos e redimidos”. 
(GILLOCH, 2002, p. 70 s.) 

 

É consensual entre estudiosos de Adorno admitir que o seu conceito de 

Konstellation veio de Benjamin. Segundo Susan Buck-Morss (1979, p. 90), Adorno 

retoma a metáfora benjaminiana para conceber a tarefa da filosofia como uma 

verdadeira construção desmitologizante de “constelações mutantes” (changing 

constellations), projeto explicitado em sua Dialética Negativa. O modelo central de 

uma constelação pode parecer uma colagem ou uma montagem artística, como 

argumenta Jason Josephson-Storm (2017, p. 143), talvez inspirada no teatro 

brechtiano ou na exposição ou apresentação (Darstellung) marxista, mas para 

Benjamin, o oposto da religio era a superstitio e não o desencantamento, a 

secularização ou o ateísmo: 

Um pouco de conhecimento do alemão facilita a manutenção dessa impressão, 

porque hoje o alemão usa dois termos diferentes para traduzir o termo “constelação” 
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(constellation) em inglês: Konstellation, que evoca um arranjo mais neutro, e Sternbild 

(literalmente “imagem estelar”), que evoca a astrologia. Portanto, pode-se supor que, 

com Konstellation, Benjamin quis dizer o primeiro, e não o último, mas isso seria um 

erro. Benjamin conectou a astrologia às Konstellationen e usou a formulação 

Konstellationen der Sterne quando o fez. De fato, Benjamin conceituou a constelação 

ao lado da astrologia e da ideia de correspondências tão cruciais para o esoterismo. 

O título da última obra de Habermas (Auch eine Geschichte der Philosophie) 

ecoa, sem dúvidas, um título com qual deliberadamente faz o trocadilho, a saber, o livro 

de Johann Gottfried Herder, Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der 

Menschheit, de 1774 (traduzido para o inglês como This Too a Philosophy of History 

for the Formation of Humanity, incluído em seus Philosophical Writings, editado pela 

Cambridge University Press, 2002). A inversão assinala, desde o início, a tríplice crítica 

habermasiana ao romantismo, ao historicismo e à filosofia da história que, embora 

tenham emergido em solo alemão no século XVIII, ainda perpassam muitas das 

concepções de fé e razão da filosofia e teologia ocidentais.(HABERMAS, 2019, II, p. 

390) Herder começou seu ensaio com uma pergunta programática, que nos lembra 

Rousseau: “Que tipo de virtudes ou vícios governam os seres humanos o tempo todo e 

essa tendência nos seres humanos foi melhorada ou piorada com o tempo, ou sempre 

permaneceu a mesma?” Para Habermas (2019, I, p. 75 s.), a metafísica teria 

desempenhado durante séculos o papel pedagógico que seria da moral teológica ou 

religiosa, na medida em que “a metafísica só apareceu nas sociedades organizadas pelo 

Estado no período axial” (Achsenzeit, do oitavo ao terceiro século antes da era cristã), 

seguindo a terminologia e a intuição weberiana de Jaspers (1949, p. 316-327), para 

argumentar que a legitimação do Estado no mundo ocidental que outrora coubera à 

religião e à teologia no mundo cristão,  

 

com a secularização do poder do Estado, a tarefa de legitimar o governo recai 
novamente na filosofia: nas democracias liberais, ele assume as normas 
constitucionais baseadas na razão - e, portanto, uma função vital, embora 
ideologicamente sensível, para a integração política. No entanto, faz diferença 
apenas desempenhar tal função latente ou reconhecer as constelações sociais nas 
quais as visões de mundo cumprem essa função.  

 

Para Habermas, a constelação que emergiu no Império Romano entre a filosofia 

greco-romana e a teologia judaico-cristã, levando à sua simbiose nos séculos seguintes, 

guiou a relação entre fé e razão através dos séculos até estabelecer “uma autoimagem 
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secular” (ein säkulares Selbstverständnis), dissociada do complexo religioso em dois 

sentidos: “primeiro, a filosofia prática perde seu apoio através da autoridade normativa 

de uma justiça salvadora; por outro lado, com o desapego do trabalho teórico e a 

compreensão filosófica do mundo e do eu do rito, isto é, da fonte socialmente 

integradora da prática comunitária litúrgica, surge a questão sobre qual conversão 

religiosa a legitimidade legítima do governo para a forma moderna de integração social 

da sociedade significa”. (HABERMAS, 2019, I, p. 101) Esse foi o caminho preparatório 

para o pensamento pós-metafísico que, após décadas de reflexão e pesquisa 

interdisciplinar, Habermas abraçou no século XX, seguindo Kant e Hegel, com uma 

nova pergunta programática “se podemos agora considerar que o longo processo de 

tradução está completo ou se não descartamos uma possível continuação”, concluindo 

que esta está longe de ser uma questão trivial. O sentido habermasiano de 

“constelação” se articula, portanto, com um programa de pesquisa histórico-filosófica 

nos moldes da Konstellationsforschung de seu amigo Dieter Henrich (1991), num 

sentido de reconstrução histórico-normativa que define a “constelação filosófica” como 

um conjunto denso de pessoas, ideias, teorias, problemas ou documentos interagindo 

entre si, muito próxima da história intelectual, da história das ideias e da história 

cultural. Neste caso, apenas a análise desse todo, e não a de seus componentes isolados, 

possibilita compreender os efeitos filosóficos e o futuro filosófico dessas pessoas, ideias 

e teorias. Tal definição já contém muitas noções problemáticas. Primeiro, é importante 

esclarecer o que se entende por “denso”: quando um conjunto é denso o suficiente para 

ser chamado de “constelação”? A pesquisa sobre a constelação de Jena, por exemplo, 

que interessava Henrich (e motivou grande parte da pesquisa habermasiana sobre 

Hegel) girava em torno do círculo estudantil kantiano de Karl Leonhard Reinhold e do 

famoso Stift de Tübingen nos anos 1790-1794, compreendendo estudantes tais como 

Immanuel Carl Diez, Benjamin Erhard e Friedrich Immanuel Niethammer, que eram 

kantianos entusiasmados, mas que também desenvolveram novos pontos de vista 

sobre a aplicação da doutrina de Kant à teologia e sobre as consequências induzidas 

pelos sistemas de Reinhold e Jacobi. Nas palavras de Habermas (2019, II, p. 476, 481), 

 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) reconhece o significado filosófico das 
experiências metódicas das humanidades e ciências sociais processadas na história 
e na hermenêutica e também adota a constelação dos conceitos básicos do 
individual, do particular e do universal (Konstellation der Grundbegriffe des 
Individuellen, Besonderen und Allgemeinen), desenvolvidos pelo historicismo... 
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Até o jovem Hegel contrasta o sistema de necessidades dilaceradas com a 
totalidade moral restaurada pelo Estado, na qual as forças centrífugas 
dispersantes, funcionalmente diferenciadoras e, ao mesmo tempo, isoladas do 
trânsito da sociedade civil organizadas sob o direito civil são absorvidas e domadas 
em sua tendência destrutiva... O uso diagnóstico da constelação conceitual básica 
do singular, do particular e do universal (diagnostische Gebrauch der 
grundbegrifflichen Konstellation von Einzelnem, Besonderem und Allgemeinem) 
deve provar-se nesse fenômeno. Na descrição de Hegel, pode-se ver a nova 
dinâmica na direção da complexidade progressiva, mas também a prioridade 
avaliativa do universal sobre o particular e o individual comparativamente 
negativos.  

 

 

 

2 Reconstrução normativa, reflexividade e socialidade  
 

 

A fim de chegar à autocompreensão pós-secular correta da filosofia ocidental 

moderna, Habermas segue não apenas a apropriação crítica que Kant e Hegel puderam 

nos oferecer de Aristóteles, Platão e medievais, mas também vários dos insights 

específicos que a filosofia ocidental recolheu da tradição judaico-cristã. Assim, o pano-

de-fundo metafísico para a renovação do antigo necessitarismo compatibilizado com a 

ideia de liberdade humana, visivelmente marcado pela leitura que Hegel faz de 

Spinoza, propicia, segundo Habermas (2019, II, p. 511), a destranscendentalização da 

subjetividade moderna, na medida em que “Hegel rastreia os traços da razão subjetiva 

nas contingências e constelações da própria história”. O conceito de reflexividade, 

retomado a partir de uma postura crítica imanente e reconstrutiva, pode agora ser 

aproximado da discussão contemporânea em epistemologia analítica, sobretudo 

quanto ao que torna uma crença justificada e, uma vez que todo conhecimento implica 

justificação, como podemos discutir o que torna uma crença moral epistemicamente 

justificada em vez de almejar um estatuto de conhecimento moral. O cético moral 

(aproximando-se de posturas não-cognitivistas, contextualistas e relativistas) pode 

desafiar as tentativas de reformulação da justificação para crenças morais, uma vez que 

não podemos simplesmente pressupor uma intuição moral (fundacionista) que 

tenhamos razões para crer, por exemplo, que a escravidão, o racismo ou a tortura sejam 

moralmente errados sem recorrer a uma narrativa justificatória. (FORST, 2013) 

Habermas logra articular o rigor da filosofia analítica para questões de verdade e 

justificação com a análise histórica e a fenomenologia social da formação de 

instituições e constelações teórico-conceituais como o Esclarecimento e a 

modernidade, sem recorrer a argumentos metafísicos ou fundacionistas. Nesse 
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sentido, como observou Denilson Werle com relação ao equilíbrio reflexivo em Rawls, 

Habermas pôde recorrer ao artifício da reconstrução normativa precisamente para 

justificar um procedimento recursivo que apenas se esquivara do fundacionismo 

(NOBRE & REPA, 2012, p. 187, 194). A meu ver, há um certo sentido de continuidade 

na reconstrução normativa empregada em diversas fases da teoria crítica, não apenas 

em Habermas, mas em autores que, na chamada quarta geração, vão buscar distanciar-

se desse artifício, embora mantendo o seu intento programático de crítica imanente da 

sociedade e de suas novas configurações institucionais. Destarte, uma teoria 

discursiva, para além das aporias da reflexividade inerentes ao modelo coerentista 

rawlsiano, nos permitiria revisitar os problemas da socialidade das formas de vida 

(JAEGGI, 2018) e da ressonância (ROSA, 2016) como alternativas ao cul de sac de 

modelos teórico-críticos do agir comunicativo, do reconhecimento e da justificação em 

suas originais críticas aos fenômenos da alienação e da reificação na modernidade 

cultural de nossas democracias. Em se tratando de uma atualização pós-metafísica do 

modelo reconstrutivo-normativo, acredito que podemos ainda aprimorar o intento 

habermasiano de traduzir em termos concretos o desafio do pluralismo político em 

nossas democracias tão multifacetadas quanto polarizadas. Portanto, alguns dos 

problemas normativos levantados na virada do século pela teoria crítica se referem aos 

desafios persistentes do historicismo, injustiça e neoliberalismo nas democracias 

ocidentais, como Habermas (1981), Honneth (1995) e Fraser (1997) elaboraram em 

suas respectivas teorias do agir comunicativo, do reconhecimento e da paridade 

participativa, articulando uma crítica imanente ao capitalismo com uma reconstrução 

normativa do ethos social e agenciamento político, onde se reformula um eu situado 

em relação ao seu Outro concreto (BENHABIB, 1992), abrindo caminho para as mais 

recentes formulações na chamada quarta geração, por meio de novas abordagens da 

socialidade moderna, como suas reivindicações justificativas (FORST, 2011), a crítica 

das formas de vida (Lebensformen) (JAEGGI, 2014), a crítica decolonial da ideia 

eurocêntrica de progresso (ALLEN, 2016), a crítica genealógica da imaginação política 

(SAAR, 2007), uma teoria crítica da aceleração social e da ressonância (ROSA, 2005) 

e a nova crítica da ideologia (Ideologiekritik) (CELIKATES, 2018). Em sua abordagem 

inovadora dos problemas não resolvidos de alienação e reificação nas análises 

neomarxistas, essas novas vertentes de teoria crítica retomam vários dos temas 

habermasianos para reabilitar a reflexividade, os afetos sociais, o imaginário e a 
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imaginação para além da colonialidade e de seus modelos teleológicos de progresso, 

política e historicidade, mostrando em que sentido ainda podem ser integrados às 

contribuições originais e radicais da primeira geração da Escola de Frankfurt. Assim, 

o reconstrucionismo e o experimentalismo podem ser evitados, tanto quanto o 

historicismo, por um lado, e o normativismo metodológico (como o fundacionismo 

inerente à maioria das tentativas de uma nova variante da antropologia filosófica e da 

filosofia da história), por outro, recorrendo à fenomenologia social da reflexividade e 

às atitudes proposicionais em primeira pessoa, tomadas a partir de uma postura crítica 

imanente e reconstrutiva, semelhante à discussão contemporânea que está também 

ocorrendo na epistemologia social analítica, em resposta aos desafios normativos do 

ceticismo e do relativismo epistêmico. (CARTER, 2016) 

Ora, Habermas concebe a religião como um parceiro no diálogo e apela por 

razões seculares na tarefa democrática dos seus processos de aprendizado, que devem 

também incluir a religião. (ARAÚJO, 1996) Se Habermas se mostrou deveras 

ambivalente para com a religião (ora falando da racionalidade da religião, ora falando 

da religião como irracional, seguindo o conceito tradicional de secularização), é porque 

reconhece um déficit normativo na razão secular (incluindo as suas formulações 

naturalistas), ao mesmo tempo em que rejeita toda ideia de filosofia fundamentada ou 

orientada para a religião e confia no conceito de tradução (Übersetzung), inclusive 

num sentido metafórico amplo de traduzibilidade (Übersetzbarkeit) cultural 

(HABERMAS, 2002, p. 75 s.), por exemplo, quando pensamos que as versões gregas 

das Escrituras hebraicas, particularmente a Bíblia Septuaginta, propiciou a emergência 

de uma cultura política judaico-helenística onde emerge o cristianismo dentro de um 

contexto político-messiânico tão complexo quanto polêmico. Há um verdadeiro 

movimento cultural de tradução do exílio babilônico (onde provavelmente se codificou 

a Torah em sua versão escrita) até o contexto alexandrino de Filo e do judaísmo 

helênico, antes de ser combinado com as diferentes correntes samaritanas, farisaicas, 

saduceias, essênias, zelotes e suas fragmentações sectárias dentro do contexto greco-

romano da Judeia (Iudaea) do primeiro século (que seria chamada de “Palestina” pelos 

romanos na segunda metade do segundo século). (RÖMER, 2015) Esse sentido de 

hermenêutica profunda deve ser transposto para o desafio de traduzibilidade da 

religião na esfera pública hoje, de forma a compreender, para além da tradução de 

línguas e conceitos, aspectos culturais, sociais e etnográficos que variam de um 
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contexto geográfico a outro, assim como de um contexto semântico a outro, 

respeitando o pluralismo democrático e a irredutibilidade da teologia à filosofia e vice-

versa. (HABERMAS, 2002, 147 ss., 163 s.) As mudanças de atitude na obra 

contemporânea de Habermas, sobretudo antes e depois da outorga do Prêmio Kluge 

em 2015, já foram bem analisadas e debatidas em várias interlocuções (HABERMAS, 

2012; CALHOUN, MENDIETA & VANANTWERPEN, 2013) incluindo as reflexões 

críticas sobre a colonização do mundo da vida pelo chamado secularismo, no sentido 

de evitar que cosmovisões religiosas prevaleçam na esfera pública, notadamente na 

educação pública e sobretudo em países onde uma religião majoritária poderia 

monopolizar as doutrinas abrangentes. (BAHRAM, 2013, p. 316) Assim, as guerras 

culturais estadunidenses acabaram sendo importadas por evangélicos brasileiros que 

tendem a incorrer em posicionamentos fundamentalistas ao buscar a imposição do 

ensino do criacionismo (criação do universo em seis dias de 24 horas), da “teoria” do 

design inteligente ou de concepções pseudocientíficas em escolas públicas, exigindo 

que tais reivindicações normativas sejam devidamente traduzidas –no caso, uma 

importação indevida do fundamentalismo religioso daquele país. Mas há também 

exemplos como os da Turquia (país predominantemente islâmico com um governo 

secular) ou do Irã (país teocrático muçulmano, onde as reivindicações por mais 

liberdade religiosa são sistematicamente sufocadas), onde a mesma ideia 

habermasiana pode ser evocada, em contextos diferenciados. (ROSATI & STOECKL, 

2013) Foi, com efeito, na Universidade de Teerã, em 2002, que Habermas (2007, p. 

129) iniciou sua Vorlesung “Religion in the Public Sphere” (2006, mais tarde incluída 

como capítulo 5 em HABERMAS, 2007, p. 129-168) constatando que desde a virada de 

1989-90 a religião assumira “inesperadamente, importância política” no mundo 

inteiro, citando o fenômeno de dessecularização do mundo, de Peter Berger (1999). 

Habermas observou que seria possível falarmos em três modelos de secularismo –

como substituição, expropriação ou modelos de secularização disruptivos, declarando 

que os três estavam errados por razões distintas. “Substituição” refere-se à maneira 

pela qual as abordagens religiosas ao pensamento e às formas de vida religiosas foram 

substituídas por seus equivalentes racionais. “Expropriação” significa simplesmente 

“assalto”. Em O futuro da natureza humana, Habermas descreve como o modelo de 

substituição sugere “uma interpretação progressista em termos de modernidade 

desencantada, enquanto o modelo de expropriação leva a uma interpretação em termos 
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de uma teoria do declínio, isto é, de uma modernidade desprotegida. Ambas as leituras 

cometem o mesmo erro”. (HABERMAS, 2003, p. 104) Segundo Habermas, o terceiro 

modelo, da secularização disruptiva, inclui instituições sociais, como havia sido 

abordada em sua Teoria da ação comunicativa, onde a religião é vista principalmente 

desde uma perspectiva sociológica, enquanto modo pré-moderno de integração social. 

Desde então, entretanto, Habermas continuou explorando o papel da religião na 

política, por um lado, e as relações entre os modos de discurso religioso e filosófico, 

por outro. Habermas mostrou-se sistematicamente interessado nas descobertas 

científicas e conjecturas plausíveis sobre a evolução natural e social, dentro da qual 

pode-se também estudar a religião através da “ciência da religião” 

(Religionswissenschaft, sciences de la religion, religious studies), “fenomenologia da 

religião” e “filosofia da religião” –diferentemente de abordagens teológicas 

confessionais— assim como o complexo fenômeno da formação de um ethos social, 

através de uma abordagem sistêmico-normativa da filosofia social. Segundo tal 

concepção dual de sociedade (qual seja, tomada ao mesmo tempo como sistema e 

mundo da vida), parece-nos trivial ou superficial supor que o fenômeno da religião 

estaria apenas relegado à esfera privada como um fenômeno típico do mundo da vida 

em uma sociedade cada vez mais secularizada e racionalizada. (HABERMAS, 2002, p. 

163 s.) Este, de resto, foi um dos graves erros da associação quase mecanicista entre 

esclarecimento (Aufklärung) e secularização, progresso da ciência e declínio da 

religião, como vaticinaram Adorno e Horkheimer com respeito às patologias sociais de 

um mundo cada vez mais desmistificado e desencantado com seus próprios processos 

de racionalização e modernização. Foi nesse sentido que já explorei, em outros 

trabalhos (DE OLIVEIRA, 2016a), problemas de normatividade com relação ao 

naturalismo, correlacionando os horizontes do observador (terceira pessoa) e do 

agente moral ou ator social e político (primeira pessoa), especialmente como 

explicitado em seu Zwischen Naturalismus und Religion. De acordo com esse 

“dualismo de perspectivas”, argumentei, podemos reconstruir uma pragmática da 

interdependência significante comunicativa, intersubjetiva e co-constitutiva, aplicada 

à filosofia da religião. Habermas consegue, assim, integrar as mais recentes 

descobertas empíricas da pesquisa do naturalismo (em biogenética, neurociência, 

artificial). inteligência, ciências cognitivas, biologia molecular) com os legados 

filosóficos e culturais tradicionalmente associados a reflexões sobre a normatividade 
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inerente às relações intersubjetivas no mundo da vida, atingindo um equilíbrio 

metodológico mitigado entre relatos reducionistas do naturalismo e da normatividade. 

Tal abordagem permite-nos reformular a questão, afinal, o que é religião? Embora eu 

não ofereça aqui nenhuma definição desse complexo fenômeno humano, a religião tem 

sido definida como uma religação contínua e abrangente (religare) do eu e dos grupos 

sociais a Deus (ou ao divino) e ao mundo, a fim de entender o sentido humano, ritos, 

práticas cotidianas e a própria existência. Essa é uma constatação de um fenômeno tão 

complexo e diversificado quanto o fenômeno religioso universal, geralmente 

mencionada nos manuais e livros-texto de ciência da religião e filosofia da religião. 

(BRODD, 2018, p. 358) Nesse sentido, a religião refere-se à metafísica, não apenas à 

disciplina metafísica especial da teologia filosófica, mas também à metafísica geral, que 

trata da questão do ser e da ontologia, bem como da relação desta com a natureza 

humana (antropologia filosófica e psicologia) e à totalidade dos seres (cosmologia 

filosófica). A religião é, assim, considerada como um sistema sociocultural de 

comportamentos e práticas morais, visões de mundo, textos, lugares santificados, 

profecias, rituais e organizações que relacionam a humanidade a elementos 

sobrenaturais, transcendentais ou espirituais. No entanto, não há consenso acadêmico 

sobre o que constitui precisamente uma religião. Considerando que há mais de cinco 

mil religiões diferentes no planeta, como seria possível que todas as religiões 

reivindicassem ser verdadeiras de forma mais ou menos absoluta ou exclusiva? Se 

quisermos evitar o pressuposto hegeliano que faz do cristianismo a religião consumada 

por excelência (notadamente em suas Vorlesungen über die Philosophie der Religion), 

no sentido de que o conceito de religião foi completado ou consumado nele, enquanto 

vera religio em sua expressão quintessencial, podemos ainda voltar o objeto ou 

conteúdo da religião contra tal conceito absoluto, na medida em que a própria religião 

não implica conhecimento absoluto do absoluto, segundo o próprio Hegel, já que esse 

seria o papel da filosofia: o conceito de religião é o relacionamento da consciência finita 

com seu objeto absoluto, Deus (na fórmula lapidar de seu contemporâneo 

Schleiermacher, designando a total dependência do humano com relação ao divino), e, 

finalmente, a unidade entre eles com base no eu do absoluto, através da mediação ou 

autoconsciência, a religião na qual esse relacionamento se manifesta plenamente é a 

religião consumada (die vollendete Religion) e reveladora (die offenbare Religion). 

(HEGEL, 2012, p. 11) Segundo Hegel, enquanto devir de um objeto da consciência 
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humana, a religião cristã se manifesta, de forma absoluta, como a religião da revelação. 

É nesse nível problemático das crenças religiosas, que eu tenho proposto uma 

reformulação do chamado Paradoxo Fundamental da Religião através das duas 

premissas: 

(1) Toda religião reivindica ser absolutamente verdadeira. 

(2) Na medida em que não podem todas ser igualmente verdadeiras, as religiões 

estão fadadas a algum tipo de contradição performativa e estão todas sob suspeita. (DE 

OLIVEIRA, 2016a) 

Assim, muitos crentes e estudiosos de religiões evocam (1) a fim de ressaltar a 

universalidade da aspiração religiosa entre os seres humanos, para além das distinções 

particulares e, muitas vezes, o fazem com o intuito de promover o universalismo inter-

religioso. Universalismo e particularismo seriam, desse modo, compatibilizados sem 

necessariamente recorrer a argumentos filosóficos ou teórico-conceituais. Por outro 

lado, muitos ateus e agnósticos evocam (2) precisamente para justificar a sua descrença 

ou ceticismo em matérias de fé e religiosidade, alegando sobretudo os 

condicionamentos de autoengano, ilusão e submissão irracional a legados 

preconcebidos de tradições diversas. A minha tese programática tem sido a de que 

podemos recorrer a um perspectivismo pragmático-formal, como propõe Jürgen 

Habermas (2007), e aceitar (1) e (2) tornando o universalismo e o particularismo 

aceitáveis e compatíveis, sobretudo em nossas democracias pós-seculares, onde ateus, 

agnósticos e crentes podem coexistir. No caso de Habermas, o universalismo moral e 

o particularismo ético de comunidades e grupos sociais concretos, religiosos ou não, 

devem se mostrar compatíveis, notadamente na esfera pública. (HABERMAS, 2002, p. 

154 s.) Observa-se, a propósito, que o ateísmo metodológico habermasiano seria mais 

propriamente caracterizado como um agnosticismo metodológico, na medida em que 

seu ceticismo metódico se orienta contra as posturas metafísicas, ingênuas ou 

dogmáticas da suposta cognição de Deus ou da divindade. Essa característica do 

pensamento pós-metafísico tem sido, de resto, a postura pragmatista adotada também 

por John Rawls e pela nova geração da chamada Escola de Frankfurt, em pleno acordo 

com a epistemologia social e as mais recentes pesquisas empíricas sobre a socialidade 

humana, incluindo as ciências cognitivas. (HABERMAS, 2002, p. 68; FORST, 2010) 

Afinal, como disse Ernst Bloch, nenhum cristão ou judeu crente poderia se esquivar do 

ateísmo na medida em que ambos rechaçam a idolatria e as diferentes tentativas de 
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enquadrar “Deus” em quaisquer das inúmeras categorias teológicas e onto-teológicas 

das constelações metafísicas que guiaram ou acompanharam o desenvolvimento de 

pesquisas filosóficas através dos séculos. Ou, nas palavras de Meister Eckhart, o crente 

pode pedir a Deus que se livre de Deus ou de suas representações (inclusive teológicas, 

como sugere a teologia negativa). (BLOCH, 2009, p. 77ff.) Com efeito, pensadores tão 

diferentes quanto Heidegger e Russell consideraram os argumentos ontológicos para 

a existência de Deus logicamente deficientes ou não gramaticais. Assim como Russell 

tentou reformular e reavaliar inutilmente o argumento ontológico de Anselmo e a 

versão oferecida por Descartes de uma maneira que evitasse o conflito, também Gödel, 

embora demonstrasse que se a existência de Deus fosse possível, então ela seria 

necessária, não logrou contornar o problema de tomar “Deus” como objeto lógico-

semântico, como foi de forma convincente denunciada como uma tarefa fútil por 

Nelson Gomes (2006, p. 99): 

 

Com maior cuidado, caberia dizer que o conceito de Deus é alheio à lógica, cujo 
objeto é bem outro! A metafísica pode aplicar lógica para tratar da questão de Deus, 
tal como ocorre em Gödel, em Führmann e em Gödel-Anderson, mas aí não mais 
estamos no âmbito da lógica pura. Sem o acréscimo de premissas ou postulados 
adicionais, não há discurso sobre Deus dentro da lógica. Nos limites específicos 
dessa disciplina, Deus não é contingente, necessário ou impossível. Ali não há 
sequer o conceito de Deus, como não há tampouco noções como ação e reação, 
moeda ou papeis sociais. Tais ideias pertencem, respectivamente, à fisica, à 
economia e à sociologia, da mesma forma que o conceito de Deus é metafisico.  

 

 

3 A linguistificação do sagrado e a colonização sistêmica do mundo da vida 

 

 

Habermas se serve, portanto, do fenômeno histórico da secularização para 

expor sua teoria da ação comunicativa embasada na reivindicação de pretensões de 

validade que se desenvolvem através do próprio processo de linguistificação do 

sagrado (Versprachlichung des Sakralen): “nas sociedades modernas, existe uma 

expansão do escopo da contingência para a interação perdida em contextos normativos 

em que a lógica interna da ação comunicativa torna-se praticamente verdadeira nas 

formas de relações desinstitucionalizadas da esfera privada familiar, bem como na 

esfera pública carimbada pelos meios de comunicação de massa”. (HABERMAS, 1989, 

p. 403) Na sua última obra, Habermas volta a falar da linguistificação do sagrado 

através das constelações históricas de momentos distintos, como por exemplo, quando 
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os pais da igreja procuram traduzir para a filosofia os termos teológicos da recém-

nascida religião cristã (sendo a própria tentativa de um filosofar cristão imbuído de 

conceitos platônicos, estoicos e neoplatônicos) até Agostinho e Tomás de Aquino (com 

relação a Aristóteles), ou quando Lutero e Zwingli oferecem suas respectivas 

interpretações de conceitos bíblicos e dogmas cristãos como os sacramentos, 

notadamente o batismo e a eucaristia. (HABERMAS, 2019, I, p. 154, 162). Em suas 

próprias palavras, 

 

O pensamento de Agostinho marca o início de um novo ciclo de linguistificação do 
sagrado (Versprachlichung des Sakralen) que começou com as narrativas míticas. 
Os significados (Bedeutungen), encapsulados em formas rituais do manejo 
evocativo dos poderes de salvação e condenação, foram inicialmente libertados das 
visões de mundo míticas (mythischen Weltbildern). Na forma de narrativas 
(Erzählungen), sem sacrificar a ancoragem nas formas icônicas de expressão do 
rito (die Verankerung in den ikonischen Ausdrucksformen des Ritus), o sagrado 
(das Sakrale), por assim dizer, só foi aberto a sujeitos que podem dizer “sim” e 
“não” e que querem se convencer dos motivos. Vimos como a revolução da 
cosmovisão do Eixo continuou essa linguistificação do sagrado (die 
Weltbildrevolution der Achsenzeit diese Versprachlichung des Sakralen) em 
conexão com o processamento discursivo do conhecimento mundial agora 
acumulado (akkumulierten Weltwissens) em outro nível cognitivo. (HABERMAS, 
2019, I, p. 534) 

 

Habermas considera o processo de linguistificação do sagrado tão importante 

para a dimensão da racionalidade quanto o progressivo e legítimo processo de 

deslinguistificação das esferas sociais, na medida em que a economia capitalista ocupa 

uma posição especial entre os sistemas de ação funcionalmente especificados das 

sociedades capitalistas desenvolvidas, pois o meio do dinheiro deslinguistificado 

(entsprachlichte Medium des Geldes) permite que os ciclos econômicos sejam 

fechados recursivamente em relação aos ambientes não-econômicos. (HABERMAS, 

2019, II 865 n. 901) A objetificação de atitudes alienantes e reificantes, resultantes dos 

meios de comunicação deslinguistificados (dinheiro e poder) pode ser descrita por 

Habermas como uma tecnicização do mundo da vida (Technisierung der Lebenswelt), 

não se referindo apenas aos fenômenos patológicos para os quais reserva o termo 

“colonização” (Kolonialisierung), mas à própria diferenciação de estado e mercado do 

mundo da vida (Ausdifferenzierung von Staat und Markt aus der Lebenswelt). 

(HABERMAS, I, p. 143) Assim, a reprodução cultural, a integração social e o 

desenvolvimento da personalidade podem ser compreendidos através da ação 

comunicativa, resultando do próprio processo de racionalidade comunicativa. Afinal, 
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é mister salientar a distinção que Habermas elabora entre a racionalização do mundo 

da vida e a racionalização sistêmica, segundo a qual nem a secularização das visões de 

mundo (“racionalização cultural”) nem a diferenciação estrutural da sociedade como 

tal (por exemplo, movimentos ecológicos) seriam patológicas no sentido de um 

desenvolvimento defeituoso. Ao contrário, Habermas (1989, p. 652) pôde recorrer ao 

conceito de linguistificação do sagrado a partir de Durkheim, seguindo um projeto 

reconstrutivo de Mead, dada a insuficiência do primeiro para explicar a passagem de 

uma forma de integração social a outras cada vez mais complexas, transformando a 

consciência coletiva e práticas sociais em substituição a representações e rituais 

coletivos, pela crescente racionalização do mundo da vida, através de mecanismos 

mediados linguisticamente, que se tornam sobrecarregados e transferem para essas 

práticas cotidianas processos comunicativos básicos como o contrato, a promessa e a 

confiança. Na sua teoria do agir comunicativo, Habermas segue Durkheim em sua tese 

da linguistificação do sagrado, assim como também segue Mead para postular a 

diferenciação dos componentes estruturais do mundo da vida (pessoa, sociedade e 

cultura), Weber para defender a diferenciação das esferas de valor da verdade, bondade 

e beleza (modelo aristotélico-kantiano), e Parsons para esboçar a tese da 

institucionalização do individualismo e da generalização estrutural de valores. 

Destarte, a integração social e a reprodução cultural se consolidam a partir de 

estruturas normativas provenientes da formação discursiva da vontade. Ademais, 

segundo Berger, aliada à crescente diferenciação sistêmica, os meios 

deslinguistificados (do dinheiro, do mercado e do poder) terminam por assumir cada 

vez mais as funções de coordenar as ações, relegando para a periferia do sistema os 

processos comunicativos mediados linguisticamente e ocasionando uma reificação das 

estruturas simbólicas do mundo da vida, levada a efeito pelos imperativos sistêmicos 

que se tornam auto-suficientes. (HONNETH & JOAS, 1991, p. 178) Segundo 

Habermas, a possibilidade estrutural da racionalização do mundo da vida deve ser 

obtida através de uma análise formal-pragmática transposta para uma análise 

sociológica, como exemplificada pelo fenômeno da linguistificação do sagrado, na 

medida em que assegura à estrutura da ação comunicativa as condições para avaliar a 

contradição inerente entre estruturas do mundo da vida engendradas linguisticamente 

e o crescimento da complexidade sistêmica movida pela racionalidade instrumental. 

(HONNETH & JOAS, 1991, p. 224) Como observa Johannes Berger, 
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A linguistificação do sagrado no domínio da reprodução simbólica (a família e a 
esfera pública) é, contudo, apenas um lado do processo de racionalização; o outro 
é a deslinguistificação entre as formas de reprodução material -- e nesta se inclui a 
economia e a administração do estado. Este último se torna o domínio de uma ação 
racional orientada a fins que não depende mais da linguagem como mecanismo de 
consenso. (HONNETH & JOAS, 1991, p. 167) 

 

O supracitado Paradoxo Fundamental da Religião pode ser agora reformulado 

à luz do paradoxo da racionalização do mundo da vida: esta só foi viabilizada pela 

modernidade, que também torna possível a emergência e a proliferação de subsistemas 

cujos imperativos se voltam, em última análise, contra o próprio mundo da vida 

(HABERMAS, 1987, p. 186). Assim, convém postular a paradoxal situação da 

secularização após a derrocada do socialismo histórico em 1989, ocasionando uma 

dessecularização e uma crescente adesão a movimentos religiosos no mundo inteiro, 

impulsionada em grande parte pela globalização no início do presente século. Uma 

condição pós-secular refere-se, nos dias de hoje, à ideia de uma modernidade tão 

deficitária quanto inacabada, abrigando novos diálogos interculturais e interreligiosos, 

permitindo uma coexistência tolerante entre as esferas da fé e da razão (Glauben und 

Wissen), em processos de aprendizado e entendimento mútuos. Nesse sentido, 

Habermas defende que os religiosos e os secularistas não deviam se excluir, mas 

aprender uns com os outros e coexistir com tolerância. Mas Habermas (2008, p. 29) 

observa, com propriedade, que faz-se necessária uma distinção histórico-cultural entre 

sociedades que vivenciaram a secularização vinculada à modernidade, Esclarecimento, 

racionalização e movimentos culturais do capitalismo ocidental (sobretudo em países 

europeus, EUA, Austrália, Nova Zelândia etc) e sociedades em que não houve uma 

experiência histórica de secularização mas houve outras formas de religiosidade 

institucionalizada e de novos movimentos religiosos (como a América Latina e alguns 

países islâmicos). Segundo Habermas,  

 

a consciência pública na Europa pode ser descrita em termos de uma “sociedade 
pós-secular” (postsäkularen Gesellschaft), na medida em que atualmente ainda 
precisa se “ajustar à existência contínua de comunidades religiosas em um 
ambiente cada vez mais secularizado” A leitura revisada da hipótese de 
secularização se refere menos à sua substância e mais às previsões sobre o futuro 
papel da religião. A descrição das sociedades modernas como pós-seculares refere-
se a uma mudança na consciência que eu atribuo principalmente a três fenômenos: 
Primeiro, a ampla percepção desses conflitos globais que muitas vezes são 
apresentados como dependentes de conflitos religiosos muda a consciência 
pública. A maioria dos cidadãos europeus nem precisa da presença de movimentos 
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fundamentalistas intrusivos e do medo do terrorismo, definido em termos 
religiosos, para conscientizá-los de sua própria relatividade no horizonte global. 

Segundo, a religião está ganhando influência não apenas no mundo inteiro, mas 
também nas esferas públicas nacionais... Seja a disputa pela legalização do aborto 
ou da eutanásia voluntária, sobre questões bioéticas da medicina reprodutiva, 
questões de proteção animal ou mudança climática – sobre essas e outras questões 
semelhantes as premissas divisórias são tão opacas que não são de forma alguma 
resolvidas desde o início por recurso às intuições morais mais convincentes.  

O terceiro estímulo para uma mudança de consciência entre a população é a 
imigração de “trabalhadores convidados” e refugiados especificamente de países 
com antecedentes culturais tradicionais... Em sociedades como a nossa, que ainda 
estão presas ao doloroso processo de transformação em sociedades imigrantes pós-
coloniais, a questão da coexistência tolerante entre diferentes comunidades 
religiosas é dificultada pelo árduo problema de como integrar socialmente as 
culturas imigrantes. Ao lidar com a pressão dos mercados de trabalho globalizados, 
a integração social deve ter sucesso mesmo sob as condições indignas da crescente 
desigualdade social. (HABERMAS, 2008, p. 22s) 

 

Assim, a linguistificação do sagrado pode retornar à esfera pública, tendo 

partido de sua formulação originária de um processo de secularização inseparável dos 

processos de modernização ocidental e agora entendida como o mais recente estágio 

dentro de um processo geral de evolução social, dentro do qual podemos também situar 

as mudanças na ideia habermasiana de publicidade (Öffentlichkeit). Originária de sua 

interpretação histórica do espaço kantiano de razões vivenciado num ambiente 

revolucionário burguês (HABERMAS, 2014), a concepção habermasiana de esfera 

pública (Öffentlichkeit) pôde acatar as críticas e contribuições dos públicos (publics) 

contra hegemônicos de Nancy Fraser, que denunciou a esfera pública burguesa como 

sendo ainda discriminatória de mulheres e de outros grupos historicamente 

marginalizados, ocultando formas de dominação patriarcal e econômica. Fraser 

desmascarou o pretenso universalismo eurocêntrico de homens brancos burgueses que 

podiam se servir dessa rede secretamente ideológica de clubes e associações 

(filantrópica, cívica, profissional e cultural) como um verdadeiro “campo de 

treinamento” e “base de poder” para evitar que “outros grupos articulassem suas 

preocupações particulares.” (FRASER, 1992, p. 139–142) Habermas logra, nesse 

sentido, transcender as aporias liberais e pós-modernas opondo a privatização da vida 

religiosa à sua fragmentação relativista, assim como os clássicos dilemas e paradoxos 

decorrentes de concepções tradicionais do universalismo moral e do particularismo 

ético, traduzidas pelas mais diversas tradições judaico-cristãs em suas conflitantes 

interpretações opondo Jerusalém a Atenas. (HABERMAS, 2019, I, p. 177)  
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Habermas segue de perto o projeto de uma teologia pública que mantém uma 

interlocução aberta com leituras heterodoxas e liberais da tradição judaico-cristã, 

sobretudo com a teologia política de Johann Baptist Metz, que o inspira em seu resgate 

de discursos anamnéticos (anamnesis, rememoração da fé e símbolos, credos crenças 

historicamente compartilhadas através dos séculos), que incluem também a 

modernização da fé num mundo da vida pós-secular (HABERMAS, 2002, p. 150) Cabe 

ressaltar que o sentido original do dictum de Tertuliano (na verdade, uma pergunta 

retórica, “o que tem Jerusalém a ver com Atenas?”) seria bem mais próximo das 

leituras apologéticas de nossos evangélicos fundamentalistas (que responderiam com 

certeza absoluta: “nada!”) do que dos teólogos liberais, que como Metz e os 

liberacionistas, interessam a Habermas e traduzem a concepção de espiritualidade 

pós-secular. O processo histórico de rememoração, recepção, transmissão e 

interpretação de tradições, tanto para Metz como para Habermas, passa pela crítica 

historicizante da razão, sempre guiada por diferentes constelações do pensamento, 

problematizando a oposição metafísica platônica entre anamnesis e logos. 

(HABERMAS, 2001, p. 175 ss.) Assim, a maneira mais razoável de compatibilizar a 

cosmovisão e a teologia judaico-cristãs com as descobertas e teorias científicas 

contemporâneas passa, inevitavelmente, pela revisão da maneira como as crenças 

religiosas são formuladas ou, na linguagem de Rudolf Bultmann, proclamadas, 

anunciadas ou professadas enquanto símbolos, credos ou dogmas. (HABERMAS, 

2019, I, p. 495; II, p. 99) Teólogos liberais como Jürgen Moltmann têm argumentado 

de forma consistente e defensável que é possível, sim, fazer teologia hoje sem recorrer 

ao que Martin Heidegger rechaçou como onto-teologia, empregando uma terminologia 

kantiana para aludir a formas pré-modernas de metafísica, que pressupunham a 

existência de Deus como a de um ente dentre outros ou ainda reduzindo o Ser de Deus 

à sua essência ou presentificação. (CAPUTO, 1993) Analisando o contexto histórico-

conceitual que culminaria com a concepção judaico-cristã de revelação em oposição a 

concepções idólatras (animistas, politeístas e outras embasadas na superstição e no 

medo imbuídos por tiranos e sacerdotes), um pensador como Bloch (2009, p. 7ss.) 

pode, com efeito, argumentar que as bênçãos das colheitas no antigo Oriente eram 

atribuídas a Baal e aos deuses (baalim) pagãos, não ao Deus redentor, YHWH 

(tetragrama em hebraico para aludir ao inefável “nome de Deus”), o libertador que se 

revela no Êxodo como o único e exclusivo Deus de Israel e depois como salvador da 
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humanidade: “Somente um ateu pode ser um bom cristão; somente um cristão pode 

ser um bom ateu”. Tanto no judaísmo antigo quanto no cristianismo, há uma clara 

reivindicação ético-normativa da relação intersubjetiva no serviço a esse Deus e seu 

reinado espiritual, utópico e transformador da realidade social vigente. Vários teólogos 

que adotam o método histórico-crítico constatam que há, com efeito, uma conexão 

entre YHWH e o estabelecimento da monarquia israelita e a partir desta se desenvolve 

a concepção histórico-cultural de um messianismo político e uma ética da 

reciprocidade. (RÖMER, 2015, p. 248) Destarte, a concepção judaico-cristã favorece 

interpretações pluralistas de seu material teológico, em constante interlocução com as 

culturas e processos civilizatórios, incluindo as mais diversas tradições da filosofia 

greco-romana. A própria concepção de uma esfera pública cada vez mais abrangente e 

inclusiva reflete, outrossim, legados da tradição judaico-cristã e os processos 

imanentes de secularização que nos conduzem a novas constelações da universalidade 

e publicidade da lei (Allgemeinheit und Öffentlichkeit der Gesetze) em sociedades 

democráticas pós-seculares. (HABERMAS, 2019, II, p. 89) 

 

4 O Déficit Fenomenológico da Teoria Crítica: Justiça como Libertação  
 

 

A partir de uma crítica imanente do ethos social brasileiro –particularmente, do 

nosso jeitinho brasileiro em seu entrelaçamento sistêmico-interpessoal—, gostaria de 

concluir com alguns prolegômenos para o que seria uma teoria crítica da libertação, 

seguindo as contribuições seminais não apenas da primeira geração da Escola 

Frankfurt, mas de autores como Habermas, Honneth, Forst e as novas constelações da 

chamada quarta geração. Assim como as narrativas de justificação normativa permite-

nos defender uma concepção de “justiça como libertação” (justice as liberation), 

também as ideias básicas de entendimento e reconhecimento mútuos dão 

continuidade às primeiras apropriações críticas do pensamento frankfurtiano no 

período da ditadura militar no Brasil (1964-1985). (DE OLIVEIRA & DUTRA, 2018) 

Estou assumindo a contenção de Horkheimer (1972) de que a teoria crítica é a única 

forma de filosofia social e política que faz jus ao seu argumento crítico denunciando 

injustiças, desigualdades e a negação de reivindicações emancipatórias dentro do 

próprio tecido social de instituições, organizações e relações humanas em geral, 

cristalizada pela ideia de libertação (Befreiung). Recordo, en passant, que foi no 
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mesmo ano em que o autor da teoria da “justiça como equidade” (justice as fairness) 

publicava a sua obra-prima em Harvard, em 1971, que a Teología de la liberación 

aparecia na América Latina, como resultado de movimentos sociais, que incluíam as 

comunidades eclesiais de base e grupos religiosos, mas também movimentos 

camponeses, operários e estudantis que resistiam à onda de golpes militares e 

intervenções violentas que assolaram o nosso subcontinente depois da Revolução 

Cubana de 1959. (GUTIÉRREZ, 2000) A razão anamnética nos lembra ainda que foi a 

recepção teológica da ideia hegeliana de libertação –Befreiung, como aparece na 

Filosofia do Direito, foi sistematicamente explorada por Honneth (2007)— em autores 

como Hans Küng, Wolfhart Pannenberg e Moltmann que viabilizou a conexão 

liberacionista com a recepção reconstrutivo-normativa de autores como Habermas e 

Honneth em suas respectivas apropriações teórico-críticas da Sittlichkeit hegeliana 

(HABERMAS, 1971; HONNETH, 2011)  

Ademais, o déficit fenomenológico da teoria crítica prepara o terreno para uma 

reformulação de uma teoria crítica decolonizante, para além das limitações e narrativas 

impostas pelas leituras eurocêntricas tradicionais que pressupunham o universalismo 

hegeliano (tanto sua visão do cristianismo triunfante quanto o seu ocidentalismo 

colonial e imperial, capaz de asserir em tom catedrático que a África permaneceu num 

estado de infantilidade e bestialidade –termos frequentemente empregados para 

adjetivar escravos no Brasil) como quadro referencial histórico ou como metanarrativa 

do progresso humano. (ALLEN, p. 30, 53, 164) Em outro trabalho(DE OLIVEIRA & 

DUTRA, 2018), já mostramos que uma fenomenologia afro-brasileira da libertação 

pode traduzir, precisamente no sentido habermasiano de um construcionismo social 

fraco, uma abordagem pós-colonial capaz de mitigar e mediar algumas das 

reivindicações objetivistas do marxismo (fortes demais, segundo Habermas, 

reminiscentes de um positivismo e naturalismo objetivantes) e algumas das 

representações subjetivistas (fracas demais, como a maioria das versões de estudos 

pós-coloniais e culturais que, na análise de Habermas, terminam numa slippery slope 

pós-moderna em direção ao niilismo e relativismo). (HABERMAS, 1990) Observo 

ainda, en passant, que embora possamos acatar a diferenciação entre “decolonial” e 

“descolonial”, no sentido explorado por Mignolo (2005) de que o segundo indica uma 

superação do colonialismo, enquanto o primeiro procura transcender a “colonialidade” 

enquanto correlato sinistro da modernidade, é mister recordar que vários escritos 
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liberacionistas dos anos 1970s já apontavam para essa crítica desconstrucionista do 

capitalismo eurocêntrico, onde o coup de dés da déconstruction pode ser entendida 

como uma radicalização crítico-genealógica desideologizante, para além das 

reivindicações normativas de narrativas pós-coloniais e pós-modernas. (DUSSEL, 

2015; DE OLIVEIRA, 2016) 

Nesse sentido, o futuro da filosofia da libertação na América Latina depende do 

próprio destino da social-democracia, enquanto permanecer vinculada ao capitalismo 

globalizado das sociedades democráticas emergentes, mas também aberta à sua 

própria construção a partir de baixo, from below, através de narrativas historicamente 

situadas de auto-emancipação e auto-asserção, em meio a todas as crises políticas, 

sociais e econômicas como a que hoje atravessamos frente a ameaças neofascistas e da 

extrema direita. Na medida em que não há compromisso ontológico com um 

universalismo essencialista nas identidades diaspóricas pan-africanas, defendemos 

um perspectivismo pragmatista em termos fenomenológicos semânticos (REHG & 

BOHMAN, 2001), como uma autocompreensão afro-brasileira (Selbstverstehen) de 

identidade e multiculturalismo visando desconstruir os mitos ideológicos, alienantes e 

reificantes da “democracia racial” (um legado moderno colonial de pseudoteorias 

científicas e históricas de raça) e narrativas libertadoras (como as grandes narrativas 

eurocêntricas de liberdade, incluindo o próprio colonialismo, correlato ao capitalismo 

e à ideia eurocêntrica de modernidade), sem ser reduzido a qualquer visão anarquista, 

libertária, comunitarista ou niilista. (DE OLIVEIRA & DUTRA, 2018) Assim como 

houve uma mudança acentuada na abordagem de Habermas dos aspectos sistêmicos 

colonizadores da Lebenswelt, em parte respondendo às críticas de Honneth quanto à 

abordagem sistêmica da paradoxal colonização do mundo da vida (na medida em que 

denunciava a reificação modernista e sua racionalização alienante, ao mesmo tempo 

em que celebrava o potencial normativo de seu inacabado projeto nas sociedades 

capitalistas tardias), o déficit fenomenológico da teoria crítica também foi sutilmente 

elaborado pela crítica de Rahel Jaeggi às formas de vida (Lebensformen) alienantes e 

reificantes, entendidas como características entrelaçadas no mundo concreto de 

práticas, instituições e interações sociais que tecem tais relações humanas sem se 

afastar do solo imanente da crítica social nem sucumbir às oposições sistemáticas 

habermasianas de ética à moralidade – ou da boa vida aos princípios morais ou do 

direito ao bem. (JAEGGI, 2015, p. 13) Jaeggi defende, portanto, uma concepção 
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fenomenológica da socialidade, co-constitutiva do eu e do mundo da vida, permitindo 

uma visão entrelaçada desse conjunto inerente de práticas (Bündel von Praktiken) 

aplicado a conexões recíprocas cujas ações denotativas orientação refere-se a formas 

de vida como formações coletivas, como sinais da coexistência de ordens humanas ou 

como um modo de vida que não se refere a apenas uma pessoa, mas contribui 

decisivamente para fechar a lacuna entre trocas reversíveis de socialidade em primeira 

e terceira pessoa na própria fenomenalidade da Lebenswelt. (JAEGGI & CELIKATES, 

2017) Na medida em que se baseiam em práticas sociais compartilhadas relacionadas 

à pessoa normativa e suas formações co-constitutivas (ou seja, como indivíduos e como 

seres sociais, sempre já incorporados e inseridos em contextos sociais, institucionais 

de significados e relações de vida), o modo de vida de um indivíduo indica que ela 

também tem uma imersão e participação pré-teórica em uma prática coletiva 

institucional que molda seus atos individuais, incluindo suas reivindicações híbridas, 

auto-identificadas porosa e normativamente, sem que nenhuma forma compartilhada 

de vida seja possivelmente reduzida a uma forma privatizada (assim como funciona o 

argumento de Wittgenstein contra a linguagem privada), solapando o ideal liberal do 

estado constitucional como uma coexistência eticamente neutra de diferentes formas 

de vida. (ALLEN & MENDIETA, 2018)  

Decerto, a reconstrução normativa mostrou ser uma ferramenta útil para 

reformular a análise liberacionista de inspiração marxista na crítica pós-colonial e 

imanente ao capitalismo global de hoje e aos arranjos institucionais (incluindo as 

estruturas tradicionais de família e gênero, e sua interseccionalidade com a etnia e a 

teoria crítica racial). Uma crítica genealógica liberacionista do capitalismo periférico 

autoritário implica uma “ontologia histórica de nós mesmos”, enquanto sujeitos de 

verdade, poder e ética nos modos de ser autoconstituintes que caracterizam o destino 

da modernidade na América Latina, desde a teoria da dependência (Fernando 

Henrique Cardoso, Theotônio dos Santos e Celso Furtado) e a teologia da libertação 

(Rubem Alves, Gustavo Gutiérrez e Leonardo Boff) nas décadas de 1960 e 1970 até as 

reivindicações normativas dos novos movimentos sociais que lutavam contra a agenda 

neoliberal coincidindo com o fim dos regimes militares na década de 1980 e com a 

transição para a democracia nos anos 90. (HABERMAS, 2002, p. 165) É contra esse 

contexto dinâmico de desafios críticos e globais que podemos hoje situar os 

movimentos diaspóricos afro-brasileiros e as lutas decoloniais com reivindicações 
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interseccionais de gênero e etnia, nas “perspectivas transnacionais” de estudos 

culturais (BAUBÖCK & FAIST, 2010) que exploram a dinâmica cultural das migrações 

globais e suas contribuições enriquecedoras para as práticas libertadoras de regimes 

opressivos e autoritários, através das reivindicações normativas de auto-identidade e 

emancipação. Tal ethos filosófico de libertação nos lembra ainda que o Brasil nunca 

experienciou uma revolução civil, um movimento intelectual e cultural como o 

Iluminismo, nem qualquer versão de liberalismo político ou regime republicano – 

conservador ou não – antes de nossos últimos trinta anos de uma gradual experiência 

democrática. As reivindicações normativas de libertação hoje parecem muito mais 

próximas dos apelos dos anos 70 e 80 à resistência e à crítica do status quo (de um 

regime militar que permaneceu no poder por 21 anos), na medida em que 

trabalhadores brasileiros e todos os representantes dos segmentos menos favorecidos, 

os marginalizados, os sem-teto urbanos e os sem-terra rurais, se unem hoje a 

feministas e ativistas LGBTQ e aos que ainda lutam pela emancipação negra e pelo 

empoderamento de grupos indígenas. Com efeito, o ensaio de Herbert Marcuse (1969) 

que inspirou, em grande parte, os movimentos liberacionistas no auge dos movimentos 

estudantis em toda a Europa, Brasil e EUA, podia então ser invocado como um marco 

profético importante, à medida que as liberdades civis estavam se tornando cada vez 

mais inclusivas. Nas palavras de Marcuse (2005, p. 141), 

 

É certo que a liberdade também é uma libertação (Befreiung) – o homem se 
libertando de todos os determinantes “empíricos” da vontade, a libertação da 
pessoa da dominação da sensualidade que entra na constituição do animal humano 
como um “ser criado” – mas essa libertação deixa todos os tipos de servidão real 
intocados. 

 

Marcuse seguiu seus colegas de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, em sua crítica 

à instrumentalidade como a forma mais difundida e poderosa de dominação do 

capitalismo moderno, mas também acreditava na libertação social como uma 

restauração utópica da harmonia da existência e da natureza humanas. Habermas 

(1970) elaborou uma crítica contundente de Marcuse em seu texto seminal “Tecnologia 

e ciência como ‘ideologia’” (Technik und Wissenschaft als “Ideologie”), no qual oferece 

sua primeira crítica à concepção de Max Weber da ação racional orientada a fins 

(zweckrationales Handeln) e também sinaliza sua virada lingüística e pragmática, 

muito inspirada e guiada por sua interlocução com Karl-Otto Apel, especialmente pelas 
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explorações semânticas transcendentais de Peirce, Wittgenstein, Husserl e Heidegger. 

(APEL, 1973) Se Habermas pôde abandonar, no início dos anos 70, o paradigma de 

produção de inspiração marxista e a Ideologiekritik original da Escola de Frankfurt 

para postular uma teoria da ação comunicativa (kommunikatives Handeln) embasada 

em uma sofisticada concepção de reprodução social no mundo da vida (Lebenswelt), 

enquanto alternativa à teoria dos sistemas de Niklas Luhmann e às teorias de ação e 

inspiradas na ação instrumental (instrumentelles Handeln) weberiana, ele inaugura 

uma nova articulação entre a ética do discurso (Diskursethik), de inspiração apeliana, 

e suas reformulações de autonomia, cultura política e formas de vida social 

(Lebensformen) nas práticas cotidianas, de modo que ações e discurso pudessem ser 

agora concebidos juntos, em seus aspectos social e linguisticamente constituídos de 

normatividade gramatical, sintática e pragmática. (APEL, 1998) Segundo Habermas, 

não se pode explicar a socialidade do mundo da vida sem pressupor sua co-constituição 

lingüística e intersubjetiva com a alteridade dos sujeitos sociais da fala e dos atos. 

Acima de tudo, tratava-se para Habermas (1984, 1989) de opor o novo paradigma 

linguístico da Lebenswelt às concepções solipsistas e dualistas de modelos 

contratualistas e ao monismo determinista das teorias sistêmicas sociológicas, de 

modo a abordar imediatamente as reificações tecnológicas do capitalismo tardio e os 

desafios normativos inerentes a uma teoria da ação interpretativa e de uma cultura 

política pública nas democracias liberais (em termos hermenêutico-rawlsianos). De 

fato, através das centenas de obras e autores citados nos dois volumes de Theorie der 

kommunikativen Handelns, os nomes de Marx, Durkheim, Mead, Parsons e Weber 

ocuparam um lugar de destaque, mas também a modernidade e a racionalização 

passavam a ser exploradas em suas estruturas de significado profundo nas sociedades 

democráticas liberais. (HABERMAS, 2019, II, p. 660) Esse, pode-se dizer, foi o início 

do que seria manifesto como déficit fenomenológico na teoria crítica, na medida em 

que relatos objetivos de terceira pessoa da socialidade tendem a eclipsar a 

familiaridade que sempre é dada como certa no mundo social (taken for granted, em 

“nosso” mundo compartilhado e intersubjetivo de primeira e segunda pessoas), tanto 

no mundo da vida quanto como formas de vida social. O segundo volume de Habermas 

(2017) com suas reflexões amadurecidas sobre o pensamento pós-metafísico 

(Nachmetaphysisches Denken, originariamente publicado em 1988), além de 

consolidar o primado da prática sobre a teoria (transcendendo radicalmente as 
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abordagens tradicionais da filosofia e da metafísica, mas de forma muito próxima da 

primazia da orthopraxis sobre a ortodoxia na teologia da libertação), acaba ajudando 

a preencher essa lacuna. Pode-se falar de uma mudança de paradigma das visões de 

mundo metafísicas (Weltbilden, Weltanschauungen) em direção ao mundo da vida 

(Lebenswelt), com os significados implícitos que acompanham o pensamento e a ação 

cotidianos como conhecimento de fundo, como haviam sido delineados em seu 

magnum opus (HABERMAS, 1984, 1989) e podem ser resgatados em atos 

performativos de atores sociais num mundo da vida pós-secular (HABERMAS, 2019, 

II p. 198) Se Habermas (1992, p. 18) pôde dizer com ousadia, ainda no primeiro volume 

sobre o pensamento pós-metafísico, que “o mundo da vida deve ser defendido contra 

a alienação extrema nas mãos das intervenções objetivadoras, moralizadoras e 

estetizantes de culturas especializadas”, agora a fortiori pode analisar a Lebenswelt 

como “espaço público de razões” (öffentlicher Raum der Gründe) onde o sentido 

performativo do que é subjetivamente vivido, a ligação intersubjetivamente vinculativa 

e o que se acredita ser objetivo (der Performative Sinn des subjektiv Gelebten, des 

intersubjektiv Verbindlichen und des als objektiv Vermeinten) nas reivindicações de 

validade se reúnem através da comunicação linguística. Nas suas próprias palavras, 

 

Portanto, o mundo da vida descrito fenomenologicamente (die phänomenologisch 
beschriebene Lebenswelt) também pode ser entendido como um pano de fundo da 
ação comunicativa (Hintergrund kommunikativen Handelns) e se referir a 
processos de entendimento (Verständigungsprozesse). O foco do horizonte do 
mundo da vida não é mais a vida da consciência de um ego transcendental como 
em Husserl, mas a relação comunicativa (die kommunikative Beziehung) entre 
pelo menos dois participantes, alter e ego. Para os dois participantes da 
comunicação, o mundo da vida se abre como o horizonte arbitrariamente 
expansível que os acompanha, apenas implicitamente presente, no qual o encontro 
atual está localizado nas dimensões do espaço social experimentado e no tempo 
histórico vivido, que também estão presentes apenas de forma performativa. 
(Habermas, 2017, p. 78) 
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Claiton Silva da Costa1 
 
 

Introduction 
 

 

Norms and normative principles are in everywhere. We shouldn’t harm other 

people, we ought to donate to charity, we shouldn’t silence people, we ought to wash 

our hands after the bathroom and so on. But how do we justify, in a moral sense, any 

norm? What kind of argument can we employ in order to claim, for example, that the 

normative principle We shouldn’t harm other people is a morally valid normative 

principle? Jürgen Habermas has a response. For Habermas, a normative claim is valid 

if (or only if)2 “the foreseeable consequences and side-effects of its general observance 

for the interests and value-orientations of each individual could be jointly accepted by 

all concerned without coercion”. That is the so-called Principle (U) (for short, 

hereafter, (U)). 

There is, however, a further question: why would someone accept the reason-

providing power of (U)? What justifies (U)? Habermas’s answer for that question is 

unclear. In some excerpts, he claims that (U) is implied (that is, formally implied) by 

another principle, the Principle (D), in conjunction with the so-called rules of 

discourse; in others, he says that (U) is a necessary condition for that conjunction and, 

hence, he is providing a transcendental argument for (U). Call the former Formal 

Justification and the later, Transcendental Justification. If Formal Justification is the 

right answer, then Habermas owes an explanation about the grounds of the rules of 

discourse (whatever is their content).  

My main problem concerns precisely these grounds. I’m interested, more 

exactly, on the objections that Uwe Steinhoff (2009) raised against the formulations of 

the rhetoric rules of discourse. In the literature, most people object against the logical 
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derivation of (U) from the conjunction mentioned above (Finlayson, 2000; 

Ndayambaje, 2017; Ingram, 2010). But it is widely accepted that even a non-deductive 

inference can provide good grounds to its conclusion. It is astonishing, then, that there 

is a complete absence of discussion concerning the rules of discourse (rhetorical or 

not)—Steinhoff being the happy exception. If Steinhoff’s criticism is sound, then it 

follows that Habermas doesn’t justify the main principle of his ethics, at least according 

to the Formal Justification. 

I advance then a critical examination of Steinhoff’s critiques. In section 2, I 

explain what are the rules of discourse, how they are distinguished and what is the 

content of the rhetoric rules. In section 3, I present Steinhoff’s criticism with critical 

comments. Section 4 concludes. 

 

1 Logical products, dialectical procedures and rhetorical process 

 

Habermas follows Alexy in mentioning three kinds of rules that govern the the 

logical product, the dialectical procedure and the rhetorical process of argumentation 

(INGRAM, 2010, p. 133). Habermas mentions three illustrations of rules for the first 

level (1990, p. 87): 

 

(1.1) No speaker may contradict himself.  
(1.2) Every speaker who applies predicate F to a object A must be prepared to apply 
F to all other objects resembling A in all relevant respects.  
(1.3) Different speakers may not use the same expression with different meanings.  

 

The rules of the dialectical procedure govern truth-seeking search in the form of 

a competition. Again, Habermas uses Alexy’s examples to illustrate that: “(2.1) Every 

speaker may assert only what he really believes. (2.2) A person who disputes a 

proposition or norm not under discussion must provide a reason for wanting to do so” 

(Habermas, 1990. p. 88). Finally, the rules governing the rhetorical process are 

designed in order to guarantee that the search for truth be rational, excluding any 

coercion. On the basis of Alexis one more time, Habermas three rules on that level 

(1990, p. 89): 

 
(3.1) Every subject with the competence to speak and act is allowed to take part in 
a discourse. 
(3.2) a. Everyone is allowed to question any assertion whatever. 
b. Everyone is allowed to introduce any assertion whatever (...) 
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c. Everyone is allowed to express his attitudes, desires, and needs.  
(3.3) No speaker may be prevented, by internal or external coercion, from 
exercising his rights as laid down in (3.1) and (3.2) 

 

Rule (3.1) is the inclusion rule. Ingram explains that “its aim is to guarantee that 

all arguments bearing on the validity of a norm are put on the table and that the 

validating agreement in question is universal in scope” (2010, p. 134). Rule (3.2) is the 

symmetry rule. That guarantees, as Habermas explain, “equal opportunity to make 

contributions” in argumentation. Finally, rule 3.3 states the conditions under which 

each and every person can engage in argumentation free from psychological or 

sociological constrictions (Ingram, 2010, p. 134).  

 

2 Steinhoff’s criticism 

 

Steinhoff's aim is to show that the Habermasiam rules of discourse doesn't work 

as a matter of fact as rules of discourse. To achieve that aim, his first move is to show 

that the Habermasian rules doesn't fit in the disticintion between constitutive and 

regulative rules.  

 

2.1 Rules of discourse are neither constitutive or regulative 

 

Steinhoff starts his criticism arguing for two thesis: 

(T1) The rules of discourse aren’t constitutive of discourse. 

(T2) The rules of discourse aren’t regulative of discourse. 

For the first thesis, Steinhoff mentions Habermas: “Whereas chess rules 

determine the playing of actual chess games, discourse rules are merely the form in 

which we present the implicitly adopted and intuitively known pragmatic 

presuppositions of a special type of speech”. From this excerpt, Steinhoff rightly 

concludes that “[a] form of presentation is not a rule, and naturally the so-called rules 

of discourse are not at all constitutive of discourse” (2009, p. 129). Hence, T1 is 

demonstrated.  

For the second thesis, Steinhoff remembers that, for Habermas, the 

presuppositions of argumentation (the rules of discourse) have operative efficacy 

(2009, p. 130, our emphasis). However, he claims that operative efficacy “is not 

regulation” (2009, p. 130). For example, “a person’s intellectual abilities are clearly 
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also operatively effective in his argumentation, but abilities are abilities and not rules” 

(2009, p. 130). Hence, if something has operative efficacy for a discourse to occur, it 

doesn’t entail any regulative work for the discourse to occur. T2 is not demonstrated 

as well; what is demonstrated is that the reason why the rules of discourse could be 

regulative fails to do so. 

 

2.2 A contradiction 

 

Next Steinhoff’s manoeuvre concerns the following two excerpts (1990, p. 91 

and 92): 

[D]iscourse rules (3.1) to (3.3) state only that participants in argumentation 

must assume these conditions to be approximately realized, or realized in an 

approximation adequate enough for the purpose of argumentation, regardless of 

whether and to what extent these assumptions are counterfactual in a given case or 

not. 

Discourses take place in particular social contexts and are subject to the limitations 
of time and space. Their participants are not Kant’s intelligible characters but real 
human beings driven by other motives in addition to the one permitted motive of 
the search for truth. Topics and contributions have to be organized. The opening, 
adjournment, and resumption of discussions must be arranged. Because of all 
these factors, institutional measures are needed to sufficiently neutralize empirical 
limitations and avoidable internal and external interference so that the idealized 
conditions always already presupposed by participants in argumentation can at 
least be adequately approximated. The need to institutionalize discourses, trivial 
though it may be, does not contradict the partly counterfactual content of the 
presuppositions of discourse. On the contrary, attempts at institutionalization are 
subject in turn to normative conceptions and their goals (...). 
 
 

Steinhoff derives a problem (2009, p. 130): 

 

to get to the contradiction mentioned above: if, as Habermas says, “the idealized 
conditions” are always already presupposed, if “participants in argumentation 
must assume these conditions to be approximately realized, or realized in an 
approximation adequate enough for the purpose of argumentation”—then how 
does it occur to them, and to Habermas, that institutional measures are needed to 
generate these very conditions? 
 
 

In other words, if the conditions stated by the (rhetorical) rules of discourse 

must be assumed for satisfy the purpose of argumentation, then there is no need of 

institutional measures in order to realize these conditions. However, Habermas thinks 
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that institutional measures are needed even if the conditions must be assumed. 

Therefore, by modus tollens, it follows that Habermas must deny that these idealized 

conditions are always presupposed by participants in argumentation. 

I disagree with this critique. Let me use an analogy: suppose that, in order to 

work in a car-wash, S must assume that he will not be assaulted. And, for sure, if his 

car-wash has security agents, then his assumption has more chance of being realized. 

The fact that S needs some private institution for realize his assumption doesn’t change 

his assumption (if it is indeed an assumption of him). For that reason I think that the 

modus tollens employed by Steinhoff fails. However, it doesn’t favour the rules in any 

sense, since it only shows that they are compatible with the necessity of realization by 

institutional means, not that they are as a matter of fact the rules of discourse. 

 

2.3 The rhetorical rules of discourse lead to implausible consequences 

 

Next Steinhoff’s move I focus on is his appointment that there is a discrepancy between 

the stated goals of discourse proposed by the discourse ethicists and the rhetorical rules. The 

first goal is: 

(G1): Discourse is a mean of settling conflicts of action. 

Why (3.1)-(3.3) are incompatible with this goal? Steinhoff has two answers. The first is 

(2009, p. 131): 

 

If we want to arbitrate between two warring parties, it is not necessarily advisable 
to invite the known war criminals to the negotiating table. In fact both parties 
might make it a precondition of the negotiations that certain people are not 
brought to the table. To generously admit these hated war criminals to the 
discourse anyway, citing the rules (3.1) to (3.3), would hardly be constructive. 

 

It is a kind of ‘consequencialistic argument’. Since the rules (3.1) to (3.3) would 

make normatively permissible that even war criminals could join the negotiating table, 

it wouldn’t help to achieve the conflict of action. It sure would increase, instead of 

diminishing, the conflict. Hence, the rules runs against G1. 

The second answer is (2009, p. 131): 

 

In addition it would be sound policy not to introduce certain “attitudes” and 
notions concerning the other party into the discourse—or the discourse might end 
rather abruptly. And a little lying and deceit, or any tactical influence such as 
dangling possible rewards or just flashing a nice smile and friendly glance, can be 
very helpful in resolving conflicts—and are often indispensable. Conflicts of action 
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are only in the rarest of cases resolved by the “forceless force of the better 
argument” 

 

Now, that’s an empirical statement, for which Steinhoff provides no further 

evidence. However, even if the non-discursive tactics that Steinhoff mentions work 

only in a few situations, it would be sufficient to entail that the rules of discourse 

doesn’t help to achieve G1. Thus, if G1 is the goal of discourse, it follows that the 

rhetorical rules of discourse, even if they are the real rules of discourse, doesn’t help to 

achieve the aim of discourse. 

I think these objections are even stronger if someone considers that the rules of 

discourse are regulative. If they are regulative, they must at least organize the activity 

in question, namely, discourse. But they can lead to horrible consequences as the two 

answers mentioned above shows and, therefore, Steinhoffs makes the case against 

them. 

The second goal of discourse that Steinhoff considers is: 

(G2): Discourse is an activity for answering the question of which norms should 

be enforced or which norms are valid. 

Steinhoff’s critique that considers that aim can be summarized in one word: 

time. He says (2009, p. 132): 

 

When we desire the truth, when we want to know something, then, I repeat, we 
cannot accept the terms of a discourse organized such that it will never deliver a 
result in our lifetime—that will never provide us with a result. But someone might 
say that this is due to certain “empirical limitations”, such as our current expected 
lifespan. The ideal case would be a discourse that could in fact be continued for 
ever—perhaps by immortals. Yet here we might ask: why is a discourse “ideal” 
that—due to the fact that it allows every speaker, even the most incompetent, to 
contribute, no matter how useless—ultimately takes longer to arrive at the truth 
than a discourse that excludes certain speakers and speech acts and thus arrives at 
the result more quickly? If we want the truth, then better sooner than later. 

 

The reasoning seems to runs as follows: discourse aims to the validity of norms. 

But the rules designed for (or constitutive of) discourse would make that an lifetime 

activity. Hence, rules of discourse are not suited for the aim of knowing the validity of 

norms. But the fact that it could turn discourse into an endless activity doesn’t show 

that it, in reality, makes discourse endless.  
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Conclusion 

 

I focused on three criticism by Steinhoff. The first claims that the rhetorical rules 

of discourse, which I exposed, aren’t neither constitutive or regulative. I agree with the 

former but not with the later. Steinhoff just shows that one reason for the thesis that 

the rules of discourse are regulative fails. The second was a modus tollens based on the 

thesis that, if something is an assumption of an action, then the action doesn’t need 

institutional means to be better achieved. I presented a counterexample against that 

thesis. Finally, Steinhoff tries to show that the rules of discourse, if they are the rules 

of discourse, doesn’t help if our goal is to solve conflicts of action or to know which 

norms are valid. I agree with the former and I also why it is strong than it appears to 

bem. Finally, I claimed that the later fails because it is a counterfactual statement when 

it needs to be factual. 
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1 Introdução 
 

Os membros das sociedades capitalistas parecem depositar cada vez menos 

esperanças nas instituições democráticas. Esse “esgotamento” da democracia tem sido 

amplamente abordado pelos teóricos sociais, implicando em diversos diagnósticos3. 

Aqui me insiro nesse debate, encaminhando a abordagem da questão (da suposta crise 

da sociedade democrática) para uma perspectiva habermasiana, encarando-a como um 

déficit de legitimação do sistema democrático frente aos anseios e desejos dos 

cidadãos. Defenderei neste artigo que uma análise da suposta crise da democracia deve 

ser feita com base na capacidade de nossa esfera pública política pautar os temas 

relevantes para o público de cidadãos e de ser o canal para a formação política da 

vontade, revelando seu caráter holístico e seus potenciais normativos.  

Nancy Fraser, no texto “Crise de legitimação? As contradições políticas do 

capitalismo financeirizado”, parte dos marcos de Problemas de legitimação no 

capitalismo tardio (1988 [1975]) para defender que esses fenômenos de 

“enfraquecimento democrático” devem ser explicados a partir de uma “contradição 

política do capitalismo”: 

 
de um lado, um poder público eficaz e legítimo é uma condição de possibilidade da 
acumulação continuada de capital; de outro lado, o impulso do capitalismo para a 
acumulação sem fim tende a desestabilizar o próprio poder público do qual ele 
depende. (FRASER, 2018 [2015], p. 155) 

                                                      
1 Devo os mais profundos agradecimentos a Diana Piroli que leu, sugeriu e corrigiu em vários sentidos 
esse texto. As falhas que ficaram são todas minhas. 
2  Doutorando do PPGFIL/UFSC. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
3 Colin Crouch e sua pós-democracia (2009), Wendy Brown e a des-democratização (2012) e as crises 
do capitalismo democrático de Wolfang Streeck (2014) além dos recentes e debatidos “Como as 
democracias 
morrem” (2018) de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt e “Como a democracia chega ao fim” (2018) de David 
Ruciman. 
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Ao partir de uma análise do funcionamento paradoxal entre economia e Estado, 

Fraser defende que a chave de leitura para interpretar os fenômenos atuais de 

enfraquecimento democrático está em uma compreensão mais ampla da ideia de crise. 

Para a autora, a crise não é somente política, tampouco somente econômica. 

Diferentemente de um jogo de “ou um ou outro”, sobretudo, trata-se da “crise do 

capitalismo financeirizado” como um todo (FRASER, 2018, p. 155), enquanto uma 

ordem social composta por várias dimensões que constantemente se atravessam. Dois 

pontos cabem ser destacados. Primeiro, a crise não é uma anomalia da ordem social 

vigente, ao contrário, ela é o produto necessário de sua lógica interna. Neste sentido, o 

próprio capitalismo traz em si uma “tendência para crise” (FRASER, 2018, p. 155), 

dado que ele gera fundamentalmente suas próprias condições de possibilidade e, ao 

mesmo tempo, de desestabilização social. Segundo, é simplificador destacar uma única 

variável como a fonte de emanação da crise, principalmente para lidar com uma ordem 

social que constantemente está pautada em processos de diferenciações (e 

aproximações) entre suas fronteiras institucionais. Deste modo, a crise de uma ordem 

social capitalista deve ser interpretada levando em consideração suas ambivalências e 

seu aspecto multifacetado, abrangendo componentes econômicos, éticos (de cuidado), 

ecológicos e, sobretudo, contradições políticas do capitalismo. Certamente a concepção 

polissêmica de crise trabalhada por Fraser é valiosa, dado que ela trabalha de modo 

sofisticado seu aspecto multifacetado, contudo aqui me afasto de Fraser e retorno a 

Habermas. Faço isto, pois pretendo contestar a crítica que a autora direciona a ele no 

que tange à relação entre crise de legitimação e crise administrativa que, para Fraser, 

sofreria de “um déficit político” por expressar uma mediação demasiadamente focada 

na psicologia moral4.  

Para argumentar que a interpretação de Fraser não faz jus à ideia habermasiana 

de crise de motivação, meu objetivo na primeira seção deste artigo é retornar à teoria 

das crises do capitalismo tardio de Habermas. A partir disso, argumento que Fraser, 

ao encaminhar uma saída “gramsciana” para o suposto déficit da teoria habermasiana, 

ela trai as próprias pretensões do programa de pesquisa de Habermas de 1973. Ao focar 

numa teoria da hegemonia, a autora perde de vista a complexidade do processo de 

formação e circulação do poder, que Habermas já tentara categorizar em Problemas 

                                                      
4 Esse déficit político habermasiano é especificamente pautado por autoras que vem empreendendo uma 
renovação da crítica do capitalismo no interior da Teoria Crítica como Albena Azmanova, Rahel Jaeggi, 
além da própria Nancy Fraser. 
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de legitimação (1973), muito embora só viria a trabalhá-lo nesses termos nas obras dos 

anos 80 e 90, especialmente em Teoria da Ação Comunicativa (1981) e Direito e 

democracia (1992)5. Com isso, perde-se o foco na primazia da esfera pública como 

“ancoramento da crítica” - projeto que curiosamente a própria Fraser outrora tentou 

defender. Em um segundo momento deste artigo, retomo normativamente a categoria 

de esfera pública de Habermas para mostrar o fundamental e necessário papel desta 

instância para o funcionamento da democracia. Dada que a concepção de esfera 

pública não é somente normativa (mas também uma categoria histórica), reconstruo 

aquilo que há de normativo nessa ideia (a), as condições minimamente necessárias 

para que ela cumpra seu papel como elo de ligação entre a sociedade e o Estado (b), e, 

portanto, como espaço mesmo da possibilidade de ação social. Por fim, em uma 

terceira seção, confronto o diagnóstico da esfera pública à luz de dois fenômenos: o 

primeiro, aquele apontando por Hartmut Rosa como um fenômeno social de 

aceleração, e o segundo considero os impactos que as transformações da mídia 

exercem sobre a concepção de esfera pública. Passo à primeira seção. 

 

2 Retornando ao diagnóstico de Problemas de legitimação no capitalismo 

tardio 

 

Abril de 1968 foi quente em Frankfurt. Enquanto estudantes protestavam, os 

sociólogos alemães reuniram-se em seu 60º congresso nacional para debater o tema: 

“Capitalismo tardio ou sociedade industrial?” A fala de Theodor Adorno, presidente à 

época da organização, tornou-se célebre na filosofia desde então. Ralf Dahrendorf, 

escalado para debater com Adorno, acabou por alçar dois jovens nomes ao centro da 

discussão sociológica das sociedades desenvolvidas. Ao fazer referência ao trabalho de 

Claus Offe e Jürgen Habermas, Dahrendorf atribui legitimidade a inovadora tese do 

artigo “Autoridade política, relações de classe e estratificação”, de que o capitalismo 

tardio estatalmente organizado repolitizava o antagonismo de classe, uma vez que o 

sistema político assumia para si funções cada vez mais dependentes de legitimação do 

público de cidadãos. (BORCHERT; LESSENICH, 2016). Neste debate, o que estava em 

jogo era definir se o capitalismo tardio apontava para uma “aporética da crise”, ou se, 

como defendiam Habermas e Offe, tratava-se de uma crise que, ao menos até o 

                                                      
5 Os anos entre parênteses referem-se às publicações originais em alemão. 
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momento, tinha sido controlada de maneira eficaz pelo poder de organização do 

Estado moderno. Era o caso de absorver a contribuição da primeira geração da Teoria 

Crítica – sobretudo de Friedrich Pollock (1941, p. 72) – de que havia ocorrido uma 

mudança substancial no sistema capitalista e que “livre comércio e a livre iniciativa do 

século XIX” estariam acabados. Tal mudança de perspectiva, requer uma nova ordem 

de diagnósticos, que supere o modelo de capitalismo liberal analisado por Marx em 

direção à ideia de capitalismo tardio (ou capitalismo estatalmente organizado). Assim, 

respondendo a uma crise econômica do sistema capitalista, manifestada em forma de 

inflação e incapacidade fiscal de atuação do Estado (STREECK, 2018, p. 10), Habermas 

e Offe desenvolveram uma teoria da crise do capitalismo tardio, combinando um 

diagnóstico de época que apontava para aquilo que há de “estrutural” na situação 

constatada de crise. É nessa chave que leio Problemas de legitimação, vendo nesse 

trabalho uma tentativa de “modelo de teoria das crises” que pode ser recuperado para 

diagnosticar nossa própria contemporânea. A proposta de “introduzir um conceito 

sistemático e útil (useful) de crise (HABERMAS, 1988 [1975], p.3, tradução do autor) 

parece-me ainda hoje um importante programa de pesquisa. Em um mundo de pautas 

e demandas cada vez mais fragmentadas, uma explicação que tenha como pretensão 

uma referência ao funcionamento de vários sistemas sociais e de suas relações é 

condição para uma avaliação crítica da sociedade e as possibilidades de ação políticas 

nela.  

Com vistas a essa abordagem, cabe analisar a singularidade da crise que ocorre 

em um sistema social específico - o capitalismo tardio - perguntando pelas causas 

imanentes que expliquem suas ocorrências. Nesse sentido, é também essencial 

discernir aquilo que é o funcionamento normal - ainda que, como mostrou a crítica 

marxiana, contraditório) da sociedade capitalista tardia de uma situação de crise, que, 

em Problemas de legitimação, só pode ocorrer quando os “membros da sociedade 

experienciam alterações sociais como críticas para sua própria existência continuada e 

sentem suas identidades sociais ameaçadas” (ibidem, p. 3). É essa preocupação, com a 

estrutura normativa da sociedade, que complementa o que seria a parcialidade de uma 

abordagem meramente funcionalista do sistema social. Soma-se à abordagem 

funcionalista a análise normativa. 

Mas qual é a estrutura do argumento habermasiano no texto? De princípio, 

note-se que Problemas de legitimação apresenta uma primeira tentativa de uma teoria 
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da sociedade em dois níveis de perspectiva: uma teoria da ação, focada no agente, e 

uma teoria da tipos de ordem social, enfatizando as estruturas sociais. Se esse trabalho 

só fora apresentado em sua forma definitiva no segundo volume de Teoria do agir 

comunicativo (2012 [1981]), as intuições que aparecem nesse trabalho anterior são 

valiosas para, como dito, ligarmos as duas perspectivas sob uma “utilidade empírica da 

teoria dos sistemas para uma análise das crises econômicas e administrativas” 

(HABERMAS, 1991, p. 251). O projeto pode ser então caracterizado como a “tentativa 

de fornecer um mecanismo geral para modelar as relações entre os níveis de 

legitimação e os demais fenômenos macrossociais. (C.f HEATH, 2004, p. 31) 

Dito isso, as ordens sociais são analiticamente estruturadas em três 

subsistemas: o sistema econômico, sistema administrativo e sistema sócio-cultural. 

Enquanto o sistema econômico e o sistema administrativo possuem a função de regular 

os mecanismos de controle da sociedade, ou seja, representam os médiuns de 

integração sistêmica da sociedade, o sistema sócio-cultural é aquele responsável pela 

integração social, ao passo que se estrutura pelo meio da comunicação intersubjetiva 

dos atores com vistas ao entendimento. O que aqui aparece como integração sistêmica 

e integração social, em Teoria do Agir Comunicativo tomará a forma da ação 

funcionalista e da ação comunicativa, respectivamente. (COOKE, 1997, p. 20; 

HABERMAS, 2014a, p. 66). A ideia geral é que: 

 

A integração social deve ser medida em termos do critério interno da estabilização 
e preservação do Ego e da identidade de grupo que os atores atribuem a si mesmos. 
Integração sistêmica, por sua vez, pode ser acessada em termos do critério externo 
da estabilização e da preservação das fronteiras de um sistema frente a seu 
ambiente. (HABERMAS, 1991, 252-253, tradução do autor) 

 

 

Não tenho a intenção de reconstruir aqui a gênese da diferenciação entre 

sistema e mundo da vida na obra habermasiana. Quero apenas enfatizar que a 

apresentação “funcionalista” dos sistemas sociais têm a importância teórica de 

permitir “topografar” as relações de fluxo entre os diferentes subsistemas. Dentro 

desse esquema, o sistema sociocultural em tem a capacidade singular de criar 

motivação, o recurso que é utilizado como input tanto do sistema econômico quanto 

do sistema administrativo. Em situações de capitalismo estatalmente organizado, o 

Estado necessita de poder legítimo para validar sua interferência no sistema 

econômico (ainda que essa interferência tenha como propósito a manutenção do 
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“princípio de organização” da sociedade, e, nesse caso, garantir a própria capacidade 

de existência de um sistema econômico capitalista). Para cumprir sua função de impor 

decisões administrativas de maneira soberana, ele precisa de um input de lealdade das 

massas de maneira mais ampla possível (organizada pela democracia burguesa 

formal). Como contraparte, a administração - agora na forma histórica do Estado de 

Bem-Estar - oferta políticas de compensação social para os riscos e desvios oriundos 

do sistema econômico. Quando as crises se dão na saída do sistema administrativo 

(output), tem-se crises de racionalidade: o sistema administrativo não consegue 

cumprir com as tarefas que assumiu frente o sistema econômico e essa incapacidade 

desestrutura objetivamente as formas de vida. Consequentemente, crises de entrada 

(input) tomam a forma de crises de legitimação, onde o sistema legitimador (que, é 

apartado funcionalmente do sistema administrativo) não mais consegue manter o nível 

exigido de lealdade das massas. (HABERMAS, 2015, p. 442-443; HABERMAS, 1988 

[1973], p. 45 et seq.) 

Retorno, então, ao argumento de Fraser. Embora ela concorde com o modelo 

habermasiano apresentado em Problemas de legitimação, permanece a pergunta: por 

quê, mesmo após a ofensiva neoliberal que inicia justamente nos anos 70 e tem seu 

ápice na crise financeira de 2008 – assim historicizado por Streeck (2012) - não se deu 

uma crise de legitimação? A resposta, para Fraser, reside no teor abstrato que 

Habermas confere ao mecanismo que transformaria uma crise de racionalidade em 

crise sistêmica, a dimensão de uma crise de motivação: 

 

A ideia geral é bastante persuasiva: as disfunções no nível sistêmico nunca ditam, 
por si próprias, as respostas dos atores sociais. Mas a explicação que Habermas dá 
das mediações entre aquelas disfunções e estas respostas é inadequada – sustento 
– porque exclusivamente focada na psicologia moral. Do modo como o 
compreendo, o fator decisivo seria a força da disposição de uma população para 
exigir uma justificação normativa dos arranjos sociais aos quais ela está sujeita. 
Mas tal disposição, ainda que forte, não é suficiente para garantir uma crise de 
legitimação. Essa crise requer algo mais – algo substantivo e distintivamente 
político. (FRASER, 2018 [2015], p. 168-169) 

 
 
Esse algo político é resolvido por meio de uma apropriação da teoria da 

hegemonia de Antônio Gramsci. Para Fraser, uma teoria da motivação deveria estar 

baseada na ideia gramsciana de um “senso comum político”, que abarcaria concepções 

historicamente enraizadas sobre a capacidade de agir, o poder público, a sociedade, a 

justiça e a história e que, seria a melhor forma de mediar a relação entre crise de 
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integração sistêmica e social. Fraser, então, passa a mostrar como o “capitalismo 

neoliberal financeirizado” estabelece narrativas que justificam uma visão a-histórica e, 

nisso, apolítica, da relação entre Estado, economia e sociedade. Concordo com essa 

descrição, mas questiono os métodos de chegada.  

Embora eu mesmo acredite que o quadro referencial tenha mudado 6  e a 

explicação de Fraser seja correta, a saber, que nos anos 70 o que contava eram os fins 

e os meios pelos quais o poder público era implementado enquanto hoje o problema 

parece ser a própria existência e pertinência da ação do Estado na estrutura social, 

defendo que um tratamento habermasiano para a questão deva se dar não nos termos 

de uma teoria da hegemonia em si, mas antes, no espaço de formação e de disputa 

dessas narrativas e contra narrativas. O ponto de entrada para entender a crise que 

hoje enfrentamos encontra-se na análise da esfera pública e, com isso, da relação entre 

atores sociais, sistemas e o poder legítimo. Tratarei disso na próxima seção. Antes, 

quero reivindicar uma razão interna ao texto de 1973 que também ajudaria a responder 

a questão posta por Fraser. Trata-se de entender a crise de motivação habermasiana 

num horizonte mais amplo do que de uma “mera pretensão de correção normativa”. Se 

Habermas parece aderir à tese marxiana de que “o modo de produção da vida material 

condiciona o processo de vida social, política e intelectual” (MARX, 2008, p. 47), ele 

não lê esse condicionamento de forma ortodoxa, ou seja, como uma relação de 

causalidade. Para Habermas, embora o sistema econômico seja a origem das 

inquietações que se tornam disfuncionais para a manutenção da própria sociedade 

capitalista, não é ele que define a crise do sistema, uma vez que “os sistemas não são 

apresentados como sujeitos, e apenas sujeitos podem estar envolvidos em crises”. Essa 

intuição, que aparece pautada em Crise de legitimação, também é articulada em 

Teoria do agir comunicativo, ainda que o que lá eram crises de controle agora 

apareçam como patologias no mundo da vida. Cito Habermas: 

 

Entretanto, os desequilíbrios sistêmicos só tem efeitos de crises quando as 
realizações da economia e do Estado ficam manifestamente aquém de um certo 
nível de pretensão estabelecido, prejudicando a reprodução simbólica do mundo 
da vida, ao provocar nele conflitos e reações de oposição. Isso atinge diretamente 
o componente social do mundo da vida. (HABERMAS, 2012, p. 693) 

 

                                                      
6  O próprio Habermas (2014b, p. 183) reconhece que seu modelo dos anos 70 apoiava-se em um 
“otimismo quanto ao controle keynesiano” e que, apesar de uma “crise econômica palpável”, ela ainda 
não se transformou em uma crise de legitimação. 
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Os distúrbios dos sistemas de base só podem ameaçar a existência do próprio 

sistema social quando “os fundamentos consensuais das estruturas normativas” são 

tão prejudicados que a sociedade passa a funcionar de forma anômica. (HABERMAS, 

1988 [1973], p. 4). Esses fundamentos consensuais das estruturas normativas, como 

mostram os exemplos de Habermas, tem caráter muito mais substancial no mundo da 

vida dos cidadãos do que uma mera disposição psicológica. Eles são expressos em 

narrativas ligadas a “componentes das ideologias burguesas” que formam aquilo que 

Fraser queria buscar em Gramsci: uma ideologia do desempenho, do individualismo 

possessivo e da orientação para o valor de troca. (ibidem, p. 75 et seq.) Esses elementos 

formam dois padrões de motivação que estabilizam tanto o poder político quanto 

econômico: o privatismo familiar-profissional, que forma os indivíduos com interesses 

individuais pelo consumo e tempo livre e pela carreira adequada a competição e ao 

status e o privatismo da cidadania, “que corresponde às estruturas de uma esfera 

pública despolitizada.” Essa esfera pública é despolitizada porque justamente o 

privatismo familiar profissional implica numa abstinência das questões políticas 

pública e um centramento na esfera privada e da família, além do já mencionado 

programa de compensação do Estado, que torna os cidadãos em “clientes passivos”.  

Existem elementos suficientes para afirmar que a tratativa habermasiana de 

uma crise de motivação não seria meramente moral. Há uma relação entre problemas 

de integração sistêmica e incolumidade da integração social que só podem ser 

tematizados enquanto experiências fáticas de cidadãos democráticos. No entanto, é 

bem verdade que em Problemas de legitimação Habermas não faz da esfera pública 

uma categoria central. Nessa obra, a função da esfera pública seria a de direcionar a 

atenção para áreas tópicas, sem, no entanto, explicitar o fluxo dessa atenção (ao menos 

não do ponto de vista de uma teoria da circulação do poder democrático) (ibidem, p. 

37). Na próxima seção, discuto a pertinência de uma esfera pública política para o 

diagnóstico da crise democrática, ou, nos objetivos de Fraser, expor as condições de 

possibilidades de uma tematização política das fronteiras entre Estado, economia e 

sociedade. 
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3 Revisitando os critérios normativos da esfera pública para evidenciar 

sua perspectiva holística 

 

A ideia de esfera pública política é uma especificação de um conceito complexo, 

que pode ser reconstruído internamente na obra habermasiana a partir de sua tese de 

livre-docência intitulada “Mudança Estrutural da Esfera Pública” (2014a [1962]). Nela, 

Habermas reconstrói a esfera pública burguesa 7  como um médium social entre o 

Estado e a sociedade civil. (idem, p. 121). No entanto, esse médium tem uma 

característica específica: trata-se de um espaço de nossa vida social onde a opinião 

pública pode ser gerada (HABERMAS, 1974, p. 49; HABERMAS, 1997, p. 92). O modo 

como essa opinião pública é gerada marca uma característica normativa central da 

esfera pública: por meio de uma comunicação baseada no debate “racional, inclusivo e 

irrestrito” (FRASER, 2017, p. 245), que visa, por sua vez, a atuação do poder 

administrativo. A característica marcante desta categoria, como defendem Melo 

(2015a, p. 25-26) e Fraser (2007, p. 7-8), consiste em enxerga-la sob a perspectiva de 

uma tarefa crítica dupla: a primeira, que surge das condições exigentes descritas 

acima, implica numa legitimação normativa da opinião pública ali gerada. A segunda 

refere-se a sua relação com o poder: sua tarefa de transformar o poder social 

comunicativo em poder político, isto é, na sua função de eficiência política. Embora 

elas possam ser altamente idealizadas e de difícil constatação empírica, isso não 

encobre sua possibilidade de avaliação contrafactual: ela serve como um critério 

normativo para a avaliação justamente de seu grau de legitimação e de aplicação 

enquanto meio de circulação do poder comunicativamente gerado. É, portanto, um 

próprio indicativo da saúde de uma democracia.  

Se a esfera pública espera cumprir sua função de captar e pautar os problemas 

da vida em sociedade, ela deve se formar a partir dos contextos prático-interacionais 

daquelas pessoas que são concernidas, isto é, dos membros da sociedade:  

 

E, em suas vozes [da totalidade das pessoas privadas que formam o público] 
díspares e variadas, ecoam experiências biográficas causadas pelos custos 
externalizados (e pelas disfunções internas) dos sistemas de ação funcionalmente 
especializados. (HABERMAS, 1997, p. 97) 

 

                                                      
7  Como esclarece Fraser (2017, p, 246), a categoria esfera pública é desenvolvida de duas formas 
distintas, ainda que perpassadas: uma perspectiva histórico-empírica e outra crítico-normativa. Não me 
ocuparei aqui com a reconstrução histórica; interessa-me o uso crítico normativo da categoria. 
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Aqui, a relação entre autonomia privada, exercitada na esfera íntima e a 

autonomia pública, exercida na esfera pública, precisa ser esclarecida quanto a sua 

cooriginariedade. Cito novamente o autor: 

 

O limiar entre esfera privada e esfera pública não é definido através de temas ou 
relações fixas, porém, através de condições de comunicações modificadas. Estas 
modificam certamente o acesso assegurando de um lado, a intimidade e, de outro, 
a publicidade, porém, elas não isolam simplesmente a esfera privada da esfera 
pública, pois canalizam o fluxo de temas de uma esfera para outra.” (idem, p. 98) 

 

 

A garantia dos direitos individuais (subjetivos), como os direitos de associação 

e de livre-expressão, por exemplo, protege a esfera privada das interferências externas 

dos sistemas e mantém as estruturas do mundo da vida protegidas, mas ela não é o 

suficiente para proteger a sociedade civil e a própria esfera pública. “Por isso, as 

estruturas comunicacionais da esfera pública têm que ser mantidas intactas por uma 

sociedade de sujeitos privados, viva e atuante.” (HABERMAS, 1997, p. 102).  

Se até aqui indiquei as características que dão a dimensão legitimadora da esfera 

pública, é hora de comentar sua eficiência. Entramos, então, no âmbito da circulação 

do poder entre estruturas comunicacionais (mundo da vida) e sistêmicas da sociedade. 

Aqui, mais uma vez simplifico bastante a questão: parto da redefinição do fluxo de 

circulação do poder realizada em “Direito e democracia”, marcado pela substituição 

da figura de um sistema “sitiado” (HABERMAS, 2014a, p. 80) por um modelo de 

“comportas”, que aparece na obra de 1992 (HABERMAS, 1997, p. 88-90). Essa 

reformulação implica numa relação diferente entre sistema e mundo da vida, que dá 

ânimo a uma esfera pública mais ativa, mais porosa e permeável às contestações de 

ordem política. Outro aspecto dessa reformulação, central em Direito e Democracia, 

são as possibilidades de institucionalização que este novo modelo de eclusas evidencia. 

Com este movimento, Habermas abre um flanco que permite, por sua vez, a auto 

democratização interna dos sistemas, via fluxos comunicativos oriundos de uma esfera 

pública permeável 8 . Como relação última, esta nova recepção da categoria esfera 

                                                      
8 “As comunicações políticas, filtradas deliberativamente, dependem das fontes do mundo da vida – de 
uma cultura política libertária e de uma socialização política esclarecida, especialmente das iniciativas 
de associações que formam a opinião – as quais se formam e se regeneram quase sempre de modo 
espontâneo, dificultando as intervenções diretas do aparelho político”. (HABERMAS, 1997, p. 25) 
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pública só pode amparar-se numa concepção de democracia como procedimento. (Cf. 

LUBENOW, 2010, p. 228-230). 

Habermas é cuidadoso ao esclarecer que a própria ideia de democracia assume 

como ponto de partida uma sociedade descentrada, que conjuntamente a própria 

esfera pública, mostra-se como arena de ressonância das questões que tocam a vida em 

sociedade. Por sua vez, a concepção tradicional republicana de formação da vontade é 

também redefinida por Habermas: assume, no seu lugar, “uma comunicação destituída 

de sujeitos”, que regulam esta formação de modo falibilista, mantendo-se, assim, “a 

suposição de racionalidade”. Este é um sentido que Habermas defende soberania como 

um procedimento, já que “a soberania do povo se retira para o anonimato dos 

processos democráticos e para a implementação jurídica de seus pressupostos 

comunicativos pretensiosos para fazer-se valer como poder produzido 

comunicativamente” (HABERMAS, 1997, p. 24). Assim, Habermas vê sua democracia 

deliberativa como uma proposta que media e aprofunda o caráter radical da própria 

democracia, frente aos modelos liberal e republicano. 

A consequência óbvia do procedimentalismo é o esvaziamento das questões 

substantivas, o que acaba por reforçar o próprio caráter democrático da proposta, uma 

vez que todo e qualquer definição passa a ter caráter histórico, sujeito a 

autodeterminação dos concernidos imediatos. Em outras palavras,  

 

a política deliberativa habermasiana pressupõe um procedimento democrático no 
qual se reserva a cada cidadão a disposição e capacidade de determinar os rumos 
de sua própria vida por meio de deliberação, de reflexão informada e negociação.” 
(MELO; VITALE, 2008, p. 236) 

 

Está clara a relação de dependência da democracia deliberativa habermasiana 

de uma esfera pública atuante. Mas o que até o momento não se esclareceu é como essa 

esfera pública, que funciona como uma “caixa de ressonância” do social, pode 

possibilitar a passagem do poder social comunicativamente gerado, característica sua, 

para uma institucionalização e aplicação em poder administrativo. Como o direito em 

sua positividade, por exemplo, que organiza os sistemas da administração e da 

economia, e mantém uma abertura aos influxos comunicativos oriundos do mundo da 

vida justamente pela razão de legitimação (necessidade de racionalidade do próprio 

código jurídico estabelecido). Deste modo o modelo de circulação do poder 

habermasiano compreende a formação livre e racional da opinião e da vontade na 
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instância das esferas públicas periféricas, que por meio do direito, adentram o mundo 

sistêmico (esfera pública política). Assim, podemos afirmar que é esta 

interdependência recíproca entre poder político e direito que abre as possibilidades 

para os fluxos comunicativos oriundos da periferia do poder político, por meio da 

pressão tematizada na esfera pública, possam chegar ao núcleo do sistema político. 

Conecta-se a dinâmica de circulação do poder o próprio caráter procedimental já 

abordado, uma vez que ele é, em si, a eclusa que dá possibilidade fática para a 

circulação. O próprio Habermas admite que “quando tomamos consciência da imagem 

difusa da esfera pública (...) cresce nosso ceticismo com relação às chances de a 

sociedade civil vir a exercer influência sobre o sistema político” (HABERMAS, 1997, p. 

113). As objeções quanto a capacidade de atuação de uma sociedade civil são sempre 

questões que a teoria habermasiana deve enfrentar como problemas reais. Então, se 

como defendemos até o momento, a viabilidade política da discussão sobre a situação 

da própria democracia passa por sua expressão (ou em termos habermasianos, sua 

“problematização” na esfera pública periférica) como autodeterminação ético-política 

dos indivíduos sob a forma democrática, cabe como fechamento desta etapa do 

exercício reflexivo uma breve consideração sobre as reais possibilidades de realização 

deste projeto frente às condições sociais atuais. 

 

4 O diagnóstico da esfera pública à luz de dois fenômenos 

 

Quanto à análise das reais condições de realização do ideal normativo de esfera 

pública política, o que interessa é o tipo de esfera pública que possuímos e, em última 

instância, o nível de debate realizado neste campo. Aqui, cabe novamente aludir ao 

próprio fluxo de circulação de poder, perguntando: até que ponto os fluxos oriundos 

das esferas periféricas são tematizados na esfera pública política e potencializados 

por meio da pressão dos grupos para disputar uma institucionalização? Talvez seja 

mais produtivo analisar a categoria sem reconstruí-la como: 

 

[...] um modelo ou princípio normativo regulador abstraído do espaço social 
efetivo. Tal conceito se apresenta antes na qualidade de “contexto de surgimento” 
histórico e político de perspectivas normativas em disputa. (MELO, 2015b, p. 33-
34).  
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Trata-se de imaginar como os embates se dão num contexto de aprofundamento 

da democracia. Se a conjuntura atual denuncia uma guinada conservadora da opinião 

pública – como caráter transnacional - muitas vezes deixando de lado o próprio critério 

da racionalidade, este quadro deve-se a uma insuficiência analítica típica da categoria 

ou é fruto de um movimento político não relacionado? Mais uma vez parece ser o caso 

de um sobrecarga que transborda no sistema econômico e político e que afeta o mundo 

da vida, alterando o pano de fundo da criação de expectativas e planos de vida dos 

cidadãos. 

Valem nesse caso, alguns apontamentos sobre a situação estrutural da própria 

esfera pública. Penso aqui naquilo que podemos considerar como condições 

necessárias para seu funcionamento, em estruturas básicas de um mundo da vida que 

dariam a própria condição para o estabelecimento e funcionamento da esfera pública. 

Uma primeira dúvida surge se consideramos que esses problemas atuais passam por 

uma nova transformação da esfera pública. Hartmut Rosa, com sua “nova teoria sobre 

a modernidade”, ajuda a fundamentar o solo para essa crítica. 

Ao contrário de Habermas - que toma traços da teoria da modernização de 

Weber, Marx, Simmel e Durkheim - Rosa (2013, p. 61) reinterpreta os quatro processos 

de modernização descritos por esses autores como “consequências da aceleração 

social”: 

a desintegração social seria uma consequência da dessincronização da sociedade; 
a devastação ambiental como um efeito da sobrecarga dos tempos de regeneração 
da natureza; a perda da individualidade "qualitativa" como um efeito colateral do 
aumento do ritmo de vida [pace of life] e da renúncia à autonomia racional como 
resultado do " temporalização do tempo”. 

 

Resta afinar a ideia da própria aceleração em Rosa (idem, p. 151-159). Para isso, 

há de se levar em conta que esse processo assume três formas distintas de aceleração: 

a aceleração técnica, que impacta não só na aceleração das mudanças tecnologias em 

si, mas de forma mais geral, em todos os processos orientados a fins (marcadamente a 

comunicação, a produção e transporte); a aceleração social, entendida como uma 

aceleração nas transformações da cultura e das instituições e, por fim, a aceleração do 

ritmo de vida, que implica no crescente sentimento do “tempo encurtado”. Esses 

processos, por sua vez, se retroalimentam, formando aquilo que Rosa chama de “um 

círculo de aceleração”.  
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Incorporo o argumento de Rosa não desqualificando a concepção de 

modernização dos sociólogos clássicos (e, consequentemente, de Habermas). O intuito 

é realizar uma apropriação mais instrumental dessa ideia; acredito que entendermos a 

modernidade como aceleração evidencia mais marcadamente as implicações sobre a 

esfera pública e, ainda mais, sobre as possibilidades de uma dimensão epistêmica da 

democracia. Isso porque a aceleração, em última instância, fere de morte a 

possibilidade para aquilo que Habermas enxerga como uma característica central da 

esfera pública, sua reflexividade9. Em um mundo que não há mais espaço para a 

introspecção, para uma retirada do ritmo do frenesi, as condições para a reflexão 

crítica aparecem ameaçadas. Podemos falar então de uma nova mudança estrutural da 

esfera pública? Finalizo recorrendo a comentários mais recentes de Habermas, ainda 

que esparsos, nos quais ele se preocupa com as modificações específicas da mídia.  

Retorno à questão do poder na esfera pública, dado que é sua tarefa mobilizar 

“os assuntos relevantes, a informação necessária e a contribuição apropriada.” 

(HABERMAS, 2006, p. 418, tradução minha). Essas são as condições, por sua vez, a 

estabelecerem a eficiência da esfera pública como geradora de poder legítimo. Por isso, 

é preciso falar mais um pouco sobre a concepção de poder, agora tipificada em quatro 

categorias institucionais. O primeiro é o poder político, que “por definição”, necessita 

de legitimação. O processo de legitimação, por sua vez, precisa passar por uma esfera 

pública que dê amplitude para a opinião pública “considerada”. O segundo, o poder 

social, depende do status que alguém ocupa em uma sociedade estratificada 

funcionalmente. O terceiro, o poder econômico, é um tipo de poder social dominante 

que não exerce poder social no sentido funcional, contudo, o faz justamente 

transformando poder econômico em social sem mediação da esfera pública. O mesmo 

é dito sobre os grupos da sociedade civil organizada (como as comunidades religiosas 

e os movimentos sociais). Eles não exercem poder político diretamente, mas 

influenciam o sistema político por meio de seu capital social e cultural. É justamente 

nesse contexto, da circulação do poder, que Habermas faz, aí sim, menção expressa a 

Gramsci: há, abaixo desses poderes mais institucionalizados, uma “arena em que os 

fluxos comunicativos dificilmente palpáveis determinam a forma da cultura política, e 

                                                      
9 No prefácio à edição de 1990 de Mudança Estrutural da Esfera Pública, ao comentar a influência das 
mídias eletrônicas na reestruturação das relações mais simples cotidianas, Habermas (2014a, p. 85) 
afirma que “os próprios limites sociais que formavam as coordenadas elementares do espaço e do tempo 
histórico do mundo da vida começam a se mover”. 
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com o auxílio de definições da realidade, se rivalizam entorno do que Gramsci 

denominou hegemonia cultural” (HABERMAS, 2011 [1985], p. 235). No entanto, como 

já argumentei, essa arena é para Habermas o espaço de uma esfera pública autônoma, 

que seria a responsável por trazer a toda as questões e tematizações feitas em nossa 

cultura cotidiana mais básica. 

O terceiro poder que é a mídia de massa, que pode ser considerada como uma 

adição à categorização do poder feita por Habermas. Isso porque nesse texto de 2006 

ela é tratada como um sistema autônomo porque passa também a precisar funcionar 

dentro de seu próprio código normativo. Ela assume uma perspectiva funcional para a 

democracia, tendo como tarefa manter-se independente frente aos outros três poderes 

e, ao mesmo tempo, realizar a conexão entre a comunicação política da esfera pública 

com a sociedade civil. Habermas não é inocente quanto os efeitos nocivos da mídia de 

massa. Como os sistema de mídia é formado por empresas, seus donos gozam de um 

poder que, se não submetido à uma esfera pública que filtre essas informações e 

agendas, pode transformar o poder econômico do dono do grande meio imediatamente 

em influência social e política. A mídia independente, essa condição necessária para a 

democracia, só pode assim se manter naquilo que Habermas considera uma segunda 

condição necessária: uma sociedade civil responsiva que forneceria um feedback com 

o sistema independente de mídia. Esse feedback mostra-se atualmente muito 

deficitário, como admite o próprio Habermas (2006, p. 421-423). Os motivos podem 

ser reencontrados já no diagnóstico de 1973 que mobilizou o início desse texto. Um 

sistema de legitimação só continuaria funcional se as condições para uma esfera 

pública despolitizada (privatismo cívico) também se mantivessem: uma cultura 

cientificista baseada em uma teoria democrática das elites que servisse para justificar 

a seletividade dos atores na esfera pública e a capacidade de compensações sociais pelo 

Estado além da contraparte já mencionada de um privatismo familiar que encerrasse 

as pessoas em seus interesses privados.  

Para finalizar, esses dois diagnósticos tem um impacto considerável para a 

viabilidade do ideal democrático de forma mais substancial. Uma mídia que não se 

mantenha independente, e que na verdade, mostra-se cada vez mais representante e 

pauta das forças econômicas e políticas constituídas, mina a própria possibilidade de 

que os interesses da sociedade civil sejam colocados, pautados e debatidos por uma 

esfera pública. A constante presença da internet como forma de interação social 
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também parece intensificar o diagnóstico de feedback fraco entre sociedade civil e 

sistema político. Se é indiscutível que a ela surge como uma forma de mídia com 

possibilidades abertas para a democratização, isto é, “gera esferas públicas de um novo 

tipo, onde o acesso, participação, interação e seus efeitos políticos estão sempre em 

negociação” (CELIKATES, 2016, p. 53), é controverso o quanto essas novas esferas 

públicas condizem com aquela expectativa normativa de funcionalidade política, isto 

é, de pautar uma agenda política que elenque os temas centrais e exerça pressão sobre 

o poder político. Até o momento parece que o caráter fragmentário de “indivíduos que 

se conectam individualmente” gera pouca tendência a institucionalização, um pré-

requisito para concorrer eficazmente com outros poderes. Nesse caso, constata 

Habermas: 

a personalização das questões objetivas, a mistura entre informação e 
entretenimento, a elaboração episódica e a fragmentação de contextos formam 
uma síndrome que promove a despolitização da comunicação pública” 
(HABERMAS, 1997, p. 110). 

 

 Soma-se a isso o completo emaranhamento entre esfera pública e esfera privada 

posto em marcha pela utilização da Internet em nossa prática cotidiana, sobretudo 

após a popularização dos smartphones e, com isso, das redes sociais.  

Em um tempo onde o feedback crítico de uma esfera pública dá lugar ao 

feedback positivo dos likes das redes sociais, onde a indignação face ao sofrimento 

alheio pode ser aplacado por uma tomada de posição nos murais digitais e não mais 

canalizado para os canais institucionais de mudança social, o risco de transformar a 

expressão de indignação em um hábito particular é uma ameaça séria para a própria 

ideia de uma sociedade que paute e resolva seus problemas por meio da única arma 

que ela possui, a política.  

A crise de legitimação do sistema político parece estar intimamente ligada com 

a própria crença social de que, em tempos de aceleração, a política é muito lenta e 

burocratizada para dar voz aos nossos profundos sentimentos de insatisfação. Seriam 

necessárias investigações maiores sobre o sentido da “mudança estrutural da esfera 

pública 2.0”, ou seja, como essa nova forma de mediação social tomou de abrupto 

nossas formas de vida. Como intuição, parece o caso de sofremos uma nova regressão 

para um modelo de circulação do poder onde a esfera pública, mais que nunca 

episódica e desestruturada, assume a função de mero sitiamento do poder político: as 

demandas que surgem nas esferas periféricas não pretendem mais passar pelos filtros 
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das eclusas e se tornarem poder político e, em decorrência, administrativamente 

aplicado. O que há de mais inquietante nesse processo é que, atualmente, essa 

impermeabilidade dos discursos periféricos não se dá apenas pelas barreiras matérias 

e políticas de acesso ao poder. Uma franja significativa dos movimentos sociais 

progressistas e grupos ativistas encampam um discurso anti-institucional, negando a 

perspectiva de luta pela tomada do poder que temos na utopia da criação do 

completamente outro. Enquanto isso, as forças regressivas da sociedade não cometem 

o mesmo erro. Se em 2013 elas vociferavam contra tudo e todos, hoje uma ampla 

parcela desses grupos estão nas posições de poder antes questionadas. Como tentei 

mostrar nesse texto, uma crise de legitimidade não se dá na mera disposição a revolta, 

mas sim, se expressa na canalização dessa revolta para a mudança das instituições e 

instâncias que já existem. Enquanto a esfera pública for uma espécie de revista 

cotidiana de nossas tragédias e não o espaço para a tematização crítica daquilo que nos 

concerne como coletividade, continuaremos discutindo a legitimidade de tweets. 

 

Considerações finais 

 

Defendi nesse artigo que uma investigação promissora sobre crise da 

democracia deve ser entrelaçada com uma compreensão da esfera pública, entendida 

como a capacidade de fazer emergir as pautas e temas relevantes para os cidadãos e de 

ser o canal para a formação política da vontade, revelando assim seu caráter holítico e 

seus potenciais normativos. Para isso, em um primeiro momento advoguei um retorno 

ao diagnóstico de Habermas acerca das crises do capitalismo tardio. No segundo, 

desenvolvi a concepção de esfera pública em seu nível normativo. Em um terceiro e 

último momento, questionei até que ponto a crise das democracias, de fato, não 

estariam sustentadas em crises políticas da esfera pública.  

 

Referências 

 

BOERCHERT, Jens; LESSENICH, Stephen. Claus Offe and the critical theory of 
the capitalist state. Nova Iorque: Routledge, 2016. 
 
BROWN, Wendy. Undoing the demos: neoliberalism´s stealth Revolution. 
Nova York: MIT Press, 2015 
 



 
200 | Habermas 90 anos: ensaios 

 

CELIKATES, Robin. Digitalization: another structural transformation of the 
public sphere? Yearbook for Eastern and Western Philosophy, 2016, 39-54. 
 
COOKE, Maeve. Language and reason. A study of Habermas´s Pragmatics. 
Cambridge: The MIT Press, 1997. 
 
CROUCH, Colin. Post-democracy. Cambridge: Polity Press, 2009. 
 
FRASER, Nancy. Crise de legitimação? Sobre as contradições políticas do capitalismo 
financeirizado. Cadernos de filosofia alemã, vol. 23, n. 2, p. 153-188. 
 
FRASER, Nancy. The Theory of the Public Sphere: The Structural Transformation of 
the Public Sphere (1962). The Habermas handbook. Nova York: Columbia 
University Press, 2017. 
 
FRASER, Nancy. Transnationalizing the public sphere: on the legitimacy and efficacy 
of public opinion in a post-westphalian world. Theory, Culture and Society, vol. 
24, n.4, 2007, p. 7-30. 
 
HABERMAS, Jürgen. A nova obscuridade. São Paulo: Editora da UNESP, 2011. 
 
HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade, 
volume II - Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
 
HABERMAS, Jürgen. Legitimation crisis. Cambridge: Polity Press, 1988. 
 
HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. São Paulo: Editora 
da UNESP, 2014ª. 
 
HABERMAS, Jürgen. Na esteira da tecnocracia. São Paulo: Editora da UNESP, 
2014b. 
 
HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. São 
Paulo: Editora da UNESP, 2015. 
 
HABERMAS, Jürgen. Political Communication in Media Society: Does Democracy Still 
Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical 
Research. Communication Theory, 16: 2006, p. 411-426. 
 
HABERMAS, Jürgen. Reply. In: Communicative Action – Essays on Jürgen 
Habermas´s The theory of communicative action. Axel Honneth; Hans Joas. 
Cambridge: MIT Press, 1991. 
 
HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo – Sobre a crítica da razão 
funcionalista (volume II). São Paulo: Editora da WMF Martins Fontes, 2012. 
 
HABERMAS, Jürgen. The public sphere. An encyclopedia article (1964). New 
German Critique, n. 3, outono, 1974, p. 49-55. 
 



 

Eduardo de Borba | 201 

 

HEATH, Joseph. 2004. “‘Legitimation crisis’ in the later work of Jürgen 
Habermas,” 2004 (disponível em: 
http://mapageweb.umontreal.ca/heathj/texts/legitimation.pdf. acessado em 
24/09/2019). 
 
LUBENOW, Jorge Adriano. Esfera pública e democracia deliberativa em Habermas: 
modelo teórico e discursos críticos. Kriterion. Belo Horizonte, v. 51, n. 121, p. 227-
258, June 2010. 
 
MELO, Rúrion. Public sphere and transnational democracy: a critical theoretical 
response to Nancy Fraser. Perspectiva filosófica, vol. 42, n. 2, 2015a, 24-42. 
 
MELO, Rúrion. Repensando a esfera pública: esboço de uma teoria crítica da 
democracia. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, v. 1, 2015b, p. 11-39. 
 
POLLOCK, Frederick. State Capitalism. Studies in Philosophy and Social 
Science, 9:200, 1941. 
 
ROSA, Hartmut. Social acceleration. A new theory of modernity. Nova York: 
Columbia University Press, 2013. 
 
STREECK, Wolfang. As crises do capitalsimo democrático. Novos Estudos – 
CEBRAP, nº 92, março, 2012, p. 35-56. 
 
VITALE, D. ; MELO, R. Política deliberativa e o modelo procedimental de democracia. 
In: Marcos Nobre; Ricardo Ribeiro Terra. (Org.). Direito e democracia: Um guia 
de leitura de Habermas. São Paulo: Malheiros, 2008. 
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Emerson de Lima Pinto1 
1 Introdução 

 

Ao refletir sobre as pré-condições do modelo gadameriano, urge compreender 

suas fontes teóricas na edificação de sua produção de conhecimento. O diálogo se 

constitui em condição essencial no processo de construção de horizontes humanos que 

não ignoram as contribuições da ciência moderna, mas que não abdica dos elementos 

hermenêuticos fundados na experiência da consciência humana. Contudo, o resultado 

da consciência de nossa condição histórica e a crítica das ideologias faz evidenciar uma 

universalidade e a continuidade da reflexão por meio da dialética como método e a da 

hermenêutica enquanto modelo na tentativa de entender a verdade para além do 

método formal científico. 

O acontecer da linguagem diz respeito à finitude do homem em sentido mais 

transformador, portanto, trata-se do medium da linguagem que enseja a evolução de 

nossa experiência do mundo e, inclusive, a experiência hermenêutica. A Constituição 

é um medium político-jurídico instituído pela linguagem que conforma uma sociedade, 

e não se pode ter sobre a Constituição uma visão estática sob pena de interromper o 

diálogo hermenêutico que define a condição existencial da Constituição no tempo e 

espaço, já que se trata de uma construção plural de interesses em abertura constante. 

Nas palavras de Habermas, o compreender hermenêutico limita-se na 

comunicação da linguagem ordinária, perdendo sua competência em esferas do 

conhecimento crítico como a psicanálise e a crítica das ideologias. Habermas instiga o 

pensamento crítico nas esferas da cultura humana em que as relações básicas são 

constituídas de representação e ação em que a racionalidade cognitiva-instrumental de 
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um sujeito, capaz de obter conhecimento de um limite contingente, decorre do efeito 

desse conhecimento, adaptando-se e ressignificando esses limites, além de sustentar o 

que acredita ser limitações teóricas da hermenêutica de Gadamer. Logo, essa análise 

tem por objetivo, em razão da universalidade hermenêutica, desenvolver uma leitura 

sobre o diálogo desses autores acerca do tema e o papel que a Constituição exerce na 

sociedade contemporânea. 

 

2 Teoria da constituição e da sociedade 
 

 

A busca na Filosofia e no Direito é pelas “normas ou valores universais válidos 

para todos”, de modo que seu movimento dialético do diálogo desemboca na aporia 

final, superando Sócrates e seus interlocutores sem um consenso satisfatório e enseja 

a plena revelação do mundo ideal (dialética), produtor da solução lógica da aporia, 

que, sem consenso, não produziria plena revelação do mundo ideal. De certo modo, 

isso revela que o verdadeiro conhecimento pela alma imortal jamais pode ser alcançado 

em algo parcial (GADAMER, 1980, p. 117). Nessa visão científica subjaz uma 

pretensão de ciência universalizante que pode demonstrar sua insuficiência para o 

Direito.  

O Estado Moderno passa a ser legal-racional, ou seja, a obediência é criada por 

um estatuto sancionador, em que qualquer direito pode ser modificado, além do poder 

do príncipe ser contido, pois, nesse modelo, o reconhecimento se institui pela 

possibilidade de seus súditos serem sujeitos de direitos capazes de reclamar a tutela 

jurídica do Estado. Pela simples razão de pertencer ao Estado, o indivíduo situa-se, nas 

relações que com ele estabelece, em condições juridicamente relevantes (NOVAIS, 

1987, p. 79). No que se refere à ideia de um direito superestatal, vem à tona a 

transformação do conceito de soberania que se constitui em um dos pilares do Estado 

Moderno (ZAGREBELSKI, 1999, p. 10-11). Desse período para o Estado de Bem-estar 

Social contemporâneo, convertido em Estado Democrático de Direito, avançou-se com 

relativa qualidade e de forma legitimada pelas instituições e sociedade, assentando-se 

na confiança em torno de, hegemonicamente, valores democráticos e adequados a 

proteção aos direitos humanos. 

Habermas dá ao problema da democracia moderna uma amplitude muito maior 

do que lhe atribui em geral a ciência política, uma vez que se trata de fundar a 
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coexistência e a comunicação entre posições, opiniões ou gostos que se apresentam 

inicialmente como puramente subjetivos e, por isso, são refratários a qualquer 

integração (HABERMAS, 1997, p. 93). A democracia sem escuta e reconhecimento do 

outro é pura abstração política, sem busca daquilo que tem um valor universal na 

expressão subjetiva de uma preferência. Para isso, propõe novas formas de articulação 

no espaço social; no entanto, não aborda as relações de poder decorrentes dessa nova 

forma de organização social.  

 

[...] sociedades complexas, somente é possível uma democracia concebida a partir 
da teoria da comunicação. Para tanto, há que se inverter a relação entre centro e 
periferia: em meu modelo, são sobretudo as formas de comunicação de uma 
sociedade civil que advêm de esferas privadas mantidas intactas, são os fluxos 
comunicativos de uma esfera pública vitalizada e assentada numa cultura política 
liberal que carregam o peso da expectativa normativa (HABERMAS, 1997, p. 94-
95). 

 

Ainda sobre a democracia, o papel do constitucionalismo na esteira de um 

pensamento comunitário cabe relembrar o conceito de democracia processual 

implícito nas formulações que Habermas constituiu a fim de diferenciar-se da ideia de 

uma forma de vida idealizada: analisa, a partir de uma concepção de crises, os 

processos de transformação social do feudalismo até a sociedade atual, imaginando a 

diferenciação de dois outros conceitos: esfera pública, conforme Habermas (1997, p. 

177), e de sociedade civil, conforme Bobbio (1995, p. 51-52). Assim, a dialética de 

Habermas contribui substancialmente na compressão de um consenso dialógico 

construído a partir de uma comunicação ética. 

 

[...] o poder comunicativo só se forma naqueles espaços públicos que produzem 
relações intersubjetivas na base do reconhecimento mútuo e que possibilitam o uso 
das liberdades comunicativas – que possibilitam, portanto, posicionamentos 
sim/não relativamente a temas, razões e informações livremente flutuantes. Se 
essas formas individualizantes de uma subjetividade intacta estão destruídas, 
emergem massas constituídas de indivíduos isolados e ‘abandonados uns pelos 
outros’ que então podem ser doutrinados e postos em movimento por líderes 
plebiscitários, promovendo ações de massa [...] (HABERMAS, 1997, p. 257). 

 

Habermas acredita em uma democracia radical como condição necessária para 

uma forma de vida emancipada; um modelo de eclusas pode demonstrar o afluxo das 

demandas dos cidadãos visto que, conforme este modelo, o sistema político constituído 

a partir do estado constitucional forma-se em um centro e uma periferia, a fim de que 
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os cidadãos possam exercer influência sobre o centro (Organização do Poder Político), 

isto é, parlamento, tribunais e administração. Os influxos comunicativos vindos da 

periferia têm de transpor as eclusas dos procedimentos democráticos e do alargar o 

denominado Estado constitucional contemporâneo, sendo elemento interessante de 

alargamento do rol de sujeitos constitucionais (ROSENFELD, 2003, p. 41).  

 

Se é correto que a inteligência operativa remete a esquemas cognitivos pré-
linguísticos e por isso a linguagem pode ser tomada a serviço instrumentalmente, 
então a pretensão de universalidade da hermenêutica encontra um limite nos 
sistemas linguísticos da ciência nas teorias da escolha racional (HABERMAS, 1987, 
p. 38).  

 

Vislumbra-se que um modelo ou sistema constituído exclusivamente por regras 

conduziria a um sistema jurídico de limitada racionalidade prática, que não daria 

espaço para a complementação e o desenvolvimento de um sistema como o 

constitucional, que é um sistema aberto, visto que constituído unicamente de 

princípios levar-nos-ia a conviver com um sistema falho de segurança jurídica e 

incapaz de reduzir a complexidade do próprio sistema (CANOTILHO, 1998, p. 169-

170).  

Momentos da tradição são colocados de maneira nova em uma conexão 
determinada; todos os momentos podem ser conhecidos, mas o todo dessa conexão 
é novo e diverso de todas as outras filosofias. Ele é tradicional e, contudo, escapa à 
tradição. Com o todo de uma filosofia, aquilo que é pensado e pensável é 
determinado de uma forma inconfundível; ele é limitado e, por meio daí, aberto de 
modo novo (FIGAL, 2007, p. 46). 

 

Habermas dá ao problema da democracia moderna uma amplitude maior do 

que lhe atribui em geral a ciência política, já que se trata de fundar a coexistência e a 

comunicação entre posições, opiniões ou gostos que se apresentam inicialmente como 

puramente subjetivos e, por isso, são refratários a qualquer integração (HABERMAS, 

1997, p. 95-96). A democracia sem escuta e reconhecimento do outro é pura abstração 

política, sem buscar o valor universal na expressão subjetiva de uma preferência. Para 

isso, propõe novas formas de articulação no espaço social; no entanto, não aborda as 

relações de poder decorrentes dessa nova forma de organização social. A crítica de 

Habermas à hermenêutica surge em razão de sua dificuldade de compreensão que 

resulta da distância temporal, social e cultural que impõe elementos relevantes à 

interpretação: 
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[...] consciência hermenêutica será incompleta enquanto não assumir em si a 
reflexão sobre os limites da compreensão hermenêutica. A experiência 
hermenêutica do limite se refere a manifestações vitais especificamente 
incompreensíveis. Esta incompreensibilidade especifica não se deixa dominar por 
um exercício, por mais técnico que seja, da competência comuicativa adquirida 
naturalmente; sua obstinação pode valer como sinal de que ela não é explicável 
apenas a partir da estrutura, trazida à consciência pela hermenêutica, da 
comunicação em linguagem corrente (HABERMAS, 1987, p. 41). 

 

Em Habermas, a consciência hermenêutica se mostra insuficiente na 

comunicação distorcida, e tal constatação traz desequilíbrio ao refletir-se sobre o 

Direito pressuposto enquanto perspectiva quanto às dimensões jurídicas inerentes às 

relações sociais que ampliam a visão acerca do fenômeno jurídico, rompendo a visão 

estatal hegemônica em torno da produção do direito, uma vez que o autor sustenta no 

Direito pressuposto locus em que se encontra a sede dos princípios no Direito. O direito 

pressuposto são princípios, embora nele estejam muito presentes as regras, e sustenta 

a obrigação de suceder o Direito moderno/formal por um novo direito que deva ser 

substancialmente informado pelos novos discursos produzidos no constitucionalismo 

contemporâneo (GRAU, 2003, p. 83). 

 

Kelsen percebe o direito como um sistema, ordenamento, ordem normativa. Por 
isso define o direito enquanto objeto do conhecimento jurídico como “ordem 
normativa da conduta humana”, “sistema de normas que regulam o 
comportamento humano”, “ordem de conduta humana”, cuja unidade e 
fundamento de validade reside na norma fundamental. Essa ordem jurídica 
formando um sistema de normas gerais e individuais tem caráter hierárquico-
piramidal a consistir no encadeamento escalonado das normas e no 
concatenamento da produção normativa (CORREA, 2000, p. 109). 

 

Deve-se resgatar para o Direito as contribuições de Hegel, que surgem de modo 

a transcender uma ciência formal destituída de vida, configurando, na Constituição, 

um princípio articulador da vida interna do Estado (Organização do Poder Político), de 

tal modo que todos os cidadãos de uma determinada comunidade participam do 

Estado por meio do sistema de direitos e deveres (Direitos de Garantia e Proteção) nela 

delineados. A investigação histórica sempre permanece sustentada pelo movimento 

histórico no qual se encontra a vida mesma onde a coisa que se representa 

historicamente sem se esgotar. 
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3 Hermenêutica da facticidade, consciência histórica e o aspecto universal 

da hermenêutica 

 

No acontecer da verdade está a facticidade (STEIN, 2002, p. 25) e todo o 

processo de compreensão do ser limitado pela história do ser que restringe a 

compreensão, podendo aproximar a hermenêutica filosófica com a Constituição. A 

percepção do mundo moderno, fundado pela ciência e a técnica, espelha-se sobretudo 

no plano da linguagem que atinge as Constituições. A hermêneutica da facticidade, 

com contribuição significativa como elemento da analítica existencial do Dasein e a 

estruturação de uma ontologia, pode constituir-se como ontologia especial no Direito 

e na Teoria da Constituição por seu caráter contra dogmático. O novo entendimento 

da Constituição, contudo, exige a construção de uma ontologia especial, que tem por 

objetivo a identificar na fenomenologia e instaurar o desvelamento do ser-Direito e ser-

Constituição. 

Há considerável tempo um novo modelo constitucional apresentado por Streck 

(2002), com fundamento, por exemplo, na sua Nova Crítica do Direito, delineada na 

obra Jurisdição Constitucional, a partir de uma pré-compreensao lançada em sua 

outra obra, Hermenêutica Jurídica. E, hoje, com a Nova Crítica a Teoria do Direito, 

percebemos que esse modelo constitucional supera o esquema da igualdade formal 

rumo à igualdade material, o que significa assumir uma posição de defesa e suporte 

da Constituição como fundamento do ordenamento jurídico e expressão de uma 

ordem de convivência assentada em conteúdos materiais de vida, com um 

substancialismo que se afirma ante um procedimentalismo formalista-burocrático 

inibidor do ser. O modelo constitucional de Streck (1999, p. 121) surge como projeto 

de superação da realidade alcançável com a integração das novas necessidades e a 

resolução dos conflitos alinhados com os princípios e critérios de compensação 

constitucionais. 

A racionalidade da práxis humana e a racionalidade da filosofia prática não se 

chocam com o contingente como com um outro de si mesmo. Elas estão fundadas sobre 

a facticidade da práxis, que é a nossa realidade vital – e não sobre a dedução a partir 

de um princípio, tal como corresponderia ao ideal lógico de demonstração da ciência 

(STEIN, 1983, p. 81-82). Habermas (1987, p. 42), sobre a comunicação hermenêutica, 

alerta: 
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[...] de nenhum critério geral que nos permita verificar quando é que estamos 
presos na consciência falsa de acordo (ou entendimento) pseudonormal, e 
consideramos algo, que em verdade careceria de uma explicação sistemática, como 
sendo dificuldades a serem esclarecidas apenas hermeneuticamente. A experiencia 
do limite consiste, portanto, em que nos descubramos ou revelemos como tais os 
mal-entendidos gerados sistematicamente - se antes “concebê-los ou compreendê-
los”.  

 

O princípio da hermenêutica atua como espécie de elemento propulsionador de 

uma aparente presunção da verdade a partir daquilo que o sujeito observa na sua 

temporalidade. A participação do ser (re)vela a experiência em sua mundaneidade 

proporciona o movimento do filosofar com a experiência, porque nos permite superar 

a razão técnico-instrumental sem subsumi-la num sistema ou prescindir dela depois 

de tê-la usado, pois nos permite pensar a filosofia em sua historicidade. Contudo, 

apesar do respeito por Gadamer ao analisar a hermenêutica, Habermas constitui 

elementos para uma hermenêutica de profundidade que iria para além da 

hermenêutica filosófica, sendo permeada por conceitos como “comunicação 

distorcida” que vai além da tradução, o que não parece uma divergência entre os 

autores. De uma “pré-compreensão sistemática”, no pensar de Habermas, que exige 

um acordo prévio que, em Gadamer, de fato, deve ser buscado, também, na tradição, 

cujos autores têm compreensões distintas sobre seu sentido e o papel que o iluminismo 

tem nessa construção teórica, de sorte que produz efeito na comunicação linguística 

que se obtém desse diálogo teórico e hermenêutico (HABERMAS, 1987, p. 57-58). 

 

Para nomear as razões de direito, nós temos de desenvolver numa teoria o saber 
implícito pelo qual uma análise de linguagem de hermenêutica profunda sempre 
se deixa guiar, teoria que permite deduzir, a partir da lógica da linguagem corrente, 
o princípio do discurso racional como o regulativo necessário de cada discurso real, 
por mais deturpado que este seja (HABERMAS, 1987, p. 65). 

 

No sentido gadameriano, a teoria não é algo da subjetividade, mas ponto de 

partida de onde o sujeito observa, visot que “A theoria é verdadeira participação, não é 

atividade, mas um sofrer (pathos), isto é, um ser tomado de modo arrebatador pela 

visão” (GADAMER, 1983). O que caracteriza a autêntica teoria filosófica é o tomar 

parte no ato de conhecer. A hermenêutica filosófica não trata simplesmente de “uma 

doutrina do método de compreender, mas da pergunta filosófica [...] ao todo da 

experiência do mundo e práxis da vida humana” (GADAMER, 2002, p. 175-176). A 

experiência hermenêutica de Gadamer acaba sendo constituída despida de um método, 
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visto que se o utilizasse traria risco de encobrimento pelo mesmo, a reflexão de 

Heidegger que a reconstrói como a tonalidade afetiva fundamental que serve de 

substrato teórico à hermenêutica: 

 

[...] é consequente, quando Gadamer começa com sua concepção de uma 
experiência hermenêutica e segue em direção a uma reabilitação dos preconceitos: 
preconceitos não incluem em erro. Segundo ele, preconceitos não seriam nada 
além de convicções sempre já efetivas, “pré-conceitos” no sentido literal do termo, 
ao quais a experiência se atém. [...] De outro modo, não seria possível compreender 
a quebra radical com a cotidianidade, que é constitutiva da filosofia (FIGAL, 2007, 
p. 55-56).  

 

No percurso de Gadamer, é natural reconhecer que, em Heidegger, verifica-se 

que a compreensão humana é permeada de pré-juízos e preconceitos que revelam os 

juízos autênticos e inautênticos. Conforme Stein (1983, p. 83), no giro fenomenológico 

e/ou ontológico encontram-se possibilidades não dogmáticas de constituir na 

hermenêutica condição existencial e o campo significativo em que possam ser 

compreendidas, uma vez que, a apreciação das probabilidades sugere que o ser tem de 

existir e se revelar por meio dos caminhos que se dão no tempo e que apreciem de 

forma filosófica a tradição jurídica constitucional que entifica a cultura positivista 

normativista.  

O exercício fenomenológico foi e é salutar, seja para compreender melhor o que 

se passa sobre algo, seja para emitir uma opinião mais condizente com o real para, 

então, construir um conceito mais coerente ou para orientar uma prática mais justa e 

feliz. [...] É fato que, com Hegel, passamos a adjetivar o filosofar como sendo o esforço 

paciente e insistente de elevar o real ao conceito, isto é, de nos enveredarmos no 

caminho que vai das palavras a uma síntese conceitual (aberta ou conjectural) 

(ROHDEN, 2002, p. 88-89). 

Ao ingressar na aplicação para o Direito de Gadamer, deve-se observar que 

compreender e interpretar não podem ser restritos ao âmbito do cognitivo, já que 

traduzem nosso modo de ser. Ademais, a hermenêutica jurídica é sintomática para o 

modelo gadameriano em virtude de que o intérprete abre o espaço para a 

pressuposição de verdade trazida pelo texto, possuindo a lei, ao menos em tese, uma 

autoridade reconhecida. O instante do diálogo hermenêutico nos autoriza devolver a 

esse ponto de vista sua significação de princípio. Nesse caso, implica que texto, lei ou 

mensagem de salvação, se se quiser compreendê-lo, isto é, de acordo com as pretensões 
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que o mesmo apresenta, tem de ser em cada instante, em cada situação concreta, de 

uma nova e distinta. Aqui, compreender é sempre também aplicar (GADAMER, 2002, 

p. 461). 

Gadamer sustenta a insuficiência da hermenêutica espiritual-científica a partir 

da hermenêutica jurídica e teológica, afirmando que o incrível da compreensão 

consiste no fato de que, antes, a cogenialidade não é necessária para reconhecer o que 

é essencial, e o sentido original de uma tradição. E sobre o saber filosófico, o atual 

problema é saber como é possivel se dar um saber filosófico sobre o ser moral do 

homem. É que a narrativa permite a compreensão ou “compreensão gadameriana” de 

nós próprios em uma dimensão temporal, isto é, histórica, mas, mais que isso, permite 

a compreensão de nossa experiência, nós próprios na nossa historicidade (BLEICHER, 

1980, p. 319-226). O modo de ser especulativo da linguagem demonstra seu significado 

ontológico universal. 

Habermas definiu como uma (des)sublimação do espírito e, como consequência 

disso, uma “despontencialização da filosofia”. A ideia de que o espírito restou 

sublimado uma vez mais, de modo que a subjetividade está baseada no mundo. A 

crítica desse racionalismo sem raízes já associada a um desmascaramento dos aspectos 

antropocêntricos, egoístas, possessivos e dominadores do individualismo ocidental.  

 

[...] Habermas fala nos “potenciais comunicativos” que habitam o direito, ele já 
adianta que tais potenciais não se encontram plenamente aproveitados, que 
encontramos diversas formas de bloqueios discursivos tanto no interior das 
práticas jurídicas cotidianas quanto nas relações externas que o direito estabelece 
com os demais âmbitos da vida social. E nesse ponto, justamente, que se coloca a 
necessidade de uma dupla perspectiva de trabalho reconstrutivo (SILVA; MELO, 
2012, p. 140).  

 

Habermas responde que a decadência do paradigma de linguagem – não a 

linguagem como sistema sintático-semântico, somente a linguagem de uso cotidiano 

que se organiza a partir de três propósitos relacionados entre si: 1) desenvolver um 

conceito de racionalidade que já não esteja utilizada, e que não venha limitado por 

premissas subjetivistas ou individualistas da filosofia e a teoria social da modernidade; 

2) construir um conceito de sociedade em dois níveis, que integrem os paradigmas de 

“sistema” e “mundo da vida”; e por fim, 3) constituir uma teoria crítica da modernidade 

que analise e de razões a patologias como esta, de maneira que contribua com uma 
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(re)significação, mais ao abandono, do projeto de ilustração (McCARTHY, 1995, p. 

458).  

Habermas esclarece que nossa capacidade de comunicação tem um núcleo 

universal, estruturas básicas e regras essenciais que todos os sujeitos dominam. Desse 

modo, surge o debate teórico entre Gadamer e Habermas trazidas em A pretensão de 

universalidade da hermenêutica (1970). A transformação avança pelas normas e 

experiências subjetivas, práticas sociais e habilidades individuais e não só por 

convicções culturais (HABERMAS, 1987, p. 26). Logo, para Habermas, a racionalidade 

cognitivo-instrumental de um sujeito capaz de obter conhecimento acerca de um limite 

contingente adapta-se e ressignifica-se os limites ao realizar o efeito desse 

conhecimento e compreender esse entorno. 

Para Habermas, a universalidade da crítica se traduz pela Filosofia como crítica 

da ideologia, sendo possível e necessária a hermenêutica que pressiona nas paredes do 

contexto da tradição, que, para Habermas, significa a superação da hermenêutica, pois 

a tradição encontra-se perturbada, e a crítica é imperativa, pois a reflexão é inserida 

como crítica no lugar da hermenêutica. Para Habermas, a substancialidade se dissolve 

na reflexão, porque ela não apenas confirma, mas também rompe forças dogmáticas o 

que torna necessária a crítica das ideologias, pois transparece o contexto social como 

um todo. 

Streck dialoga que a hermenêutica seja a propositura de se dizer a maneira de 

viver que resulta das circunstâncias em que cada um se acha, e não meros métodos 

científicos. O intérprete, fora da tradição do texto proposto, seria impensável sua 

indução ao sentido que a norma busca repassar (STRECK, 1999, p. 187). Que a crítica 

pode contribuir com a hermenêutica filosófica não reside dúvidas e, em especial, sua 

crítica social e cultural, contudo, a tradição e o preconceito enquanto conceitos de 

Gadamer parece manter intacto seu vigor quando compreendidos adequadamente o 

que se torna mais evidente quando observa-se a dignidade da experiência 

hermenêutica consistia em que nela não se produz a subordinação sob algo já 

conhecido, mas que o que sai ao nosso encontro a partir da tradição é algo que nos fala.  

A compreensão não se satisfaz então no virtuosismo técnico de um 

“compreender” tudo o que está escrito. É, pelo contrário, uma experiência autêntica, 

isto é, encontro com algo que vale como verdade. O fato de que esse encontro se cumpra 

na realização linguística da interpretação, e de que com isso o fenômeno da linguagem 
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e da compreensão se manifeste como um modelo universal do ser e do conhecimento, 

tudo isso permite determinar de uma maneira mais aproximada o sentido da verdade, 

que está em jogo na compreensão. Recorde-se que “autoridade e tradição não são 

necessariamente fontes de inverdades” (STEIN, 1987, p. 122).  

 

[...] como consequência da estrutura do preconceito uma reabilitação da 
autoridade e da tradição. Autoridade e tradição não são necessariamente fontes de 
inverdades. O contrário é possível. Quem, a partir do preconceito iluminista, não 
quer reconhecê-lo, tranca para si mesmo um acesso a mais verdade a mais 
liberdade. É evidente que a autoridade não deve ser aceita de maneira cega. [...] o 
que é compreendido na compreensão é verdade, a qual ultrapassa a esfera do 
conhecimento metódico; como, por exemplo, na experiência de um tu, na arte, da 
tradição humanística (STEIN, 1987, p. 112-113). 

 

 

Assim, é certo que não existe compreensão que seja livre de todo preconceito, 

por mais que a vontade de nosso conhecimento tenha de estar sempre dirigida, no 

sentido de escapar ao conjunto de nossos preconceitos. Para garantir a verdade, não 

basta o gênero da certeza, que o uso dos métodos científicos proporciona, mas não 

significa, de modo algum, uma diminuição de sua cientificidade, mas, antes, a 

legitimação da pretensão de um significado humano especial. O fato de que, em seu 

conhecimento, opere também o ser próprio daquele que conhece, designa o limite do 

“método”, mas não o da ciência (GADAMER, 1983, p. 99-100). O que a ferramenta do 

“método” não alcança tem de ser conseguido e pode realmente sê-lo por meio de uma 

disciplina do perguntar e do investigar, que garante a verdade. 

 

Considerações finais 

 

A Constituição possui caráter problematizante no Direito de um Estado e 

implica um corte compreensivo aos limites e a extensão significativa de todo o restante 

do ordenamento jurídico. Ao conceber o locus hermenêutico, a partir do qual há uma 

conformação das possibilidades de sentido dele mesmo e de suas normas inferiores, 

não é possível entender, compreender, interpretar ou aplicar o Direito de forma 

independente daquele padrão constitucional adquirido por determinada sociedade. A 

filosofia da consciência passa por reformulações em que o mundo da vida é 

presenteado como um acervo culturalmente transmitindo e linguisticamente 
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organizado de padrões de interpretação que podem ser mediados por contribuições de 

Habermas e de Gadamer.  

A hermenêutica filosófica não se limita ao entendimento instrumental dos 

significados e, por essa razão, tem se caracterizado pela crítica a epistemologia no 

sentido de que a mesma sustenta a racionalidade prática, justificando-se por meio de 

pressupostos. O fenômeno hermenêutico devolve, aqui, a sua própria universalidade à 

constituição ôntica do compreendido, quando a determina, em um sentido universal, 

como linguagem, e determina sua própria referência ao ente, como interpretação. 

Nas palavras de Habermas, o compreender hermenêutico limita-se na 

comunicação da linguagem ordinária, perdendo sua competência em esferas do 

conhecimento crítico como a psicanálise e a crítica das ideologias. O objetivo da crítica 

habermasiana é demonstrar que, na moralidade, a razão pura determina, de forma a 

priori e imediata, a vontade sem, no entanto, considerar a motivação empírica. 

Enquanto fato, a consciência tem como princípio de autonomia da vontade, já que sua 

força está em sua absoluta necessidade e em sua universalidade, pois ela tem de valer 

para todos os seres racionais e possui apenas conteúdo formal. 

Enfim, a experiência hermenêutica de Gadamer é o acontecer de uma autêntica 

experiência que forma uma estrutura universal-ontológica à constituição fundamental 

de tudo aquilo a que a compreensão pode se voltar. O fato de que se evidencie algo 

naquilo que foi dito, sem que por isso fique assegurado, julgado e decidido em todas as 

possíveis direções, é algo que, de fato, ocorre cada vez que algo nos fala a partir da 

tradição. O transmitido se faz valer a si mesmo, em seu próprio direito, na medida em 

que é compreendido, e desloca o horizonte que até então nos rodeava, assim como 

também as ordens institucionais e as estruturas da personalidade constituidoras do 

mundo da vida por meio da consciência hermenêutica que se manifestam na 

interpretação sobre a Constituição estruturada a partir de uma pretensão de 

universalidade hermenêutica. 
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 11. POR UMA SOCIEDADE MUNDIAL: O COSMOPOLITISMO DE 

HABERMAS EM DIÁLOGO COM A ESCOLA INGLESA DAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS1 
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1 Introdução 

 

 

A Constelação Histórica, sistema representado pela primazia dos Estados-

Nação enquanto ator político, se vê ameaçada em tempos de globalização avançada 

(HABERMAS, 2001). Essa é uma constatação do filósofo Jürgen Habermas em diálogo 

com a tradição cosmopolita legada por Immanuel Kant (1989). A partir dessa análise 

conjuntural, Habermas disserta sobre a Constelação Pós-Nacional como forma de 

interpretar as transformações políticas e sociais de uma era transnacional 

(HABERMAS, 2001). Nessa égide, o autor propõe o patriotismo constitucional como 

forma de substituir o patriotismo nacional em uma realidade de transnacionalização 

do direito e das identidades (HABERMAS, 2001). Pressupondo o deterioramento da 

ideia de nação como é hoje conhecida, imagina-se uma comunidade de direito na qual 

os indivíduos se unem por uma série de valores morais que se legitimam através do 

agir comunicativo. Assim, constrói-se a noção de uma soberania baseada nos 

indivíduos, que passam a se reconhecer enquanto cidadãos globais naquilo que 

Habermas denomina de “Sociedade Mundial” (HABERMAS, 2001; HABERMAS, 

2012). Tal questão traz desafios ao se ter em vista que tal projeto estabelece uma 

universalização normativa pensada através de uma perspectiva exclusivamente 

europeia sobre a realidade desenhada, evidente nas próprias ideias de “patriotismo” e 

“constituição”, legadas dos sistemas de direito europeus.  

                                                      
1 Este trabalho é fruto de uma apresentação inicial no “Seminário de Teoria Crítica”, realizado na USP 
em novembro de 2019, e de uma posterior exposição na “Jornada Habermas 90 anos”, também em 
novembro, na PUCRS. Agradeço ao meu orientador Dr. Agemir Bavaresco pelo incentivo às 
apresentações; ao Professor Dr. Nythamar de Oliveira pelas discussões sobre Habermas e teoria crítica 
em geral; à CAPES e ao CNPq pelo apoio financeiro que viabilizaram minha participação nos seminários.  
2 Pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE). Mestrando em Filosofia pela 
PUCRS. Bacharel em Relações Internacionais pela ESPM-Sul e Graduando em Ciências Sociais pela 
UFRGS. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Email: 
joaojung@outlook.com 
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Apesar de o intelectual alemão considerar a realidade multicultural e a 

pluralidade das formas de interação social ao redor do mundo (HABERMAS, 2001), 

esta percepção não parece influenciar de modo efetivo seu diagnóstico para a 

estruturação desta pretensa constelação pós-nacional. Esse ponto remete às 

desaprovações estabelecidas por intelectuais da própria teoria crítica, centralmente as 

feministas da “quarta geração” 3  da Escola de Frankfurt, que denunciam a pouca 

atenção dada pelas gerações anteriores às questões relacionadas à emancipação 

colonial.  

Propõe-se aqui, portanto, um diálogo entre Jürgen Habermas e a Escola Inglesa 

de Relações Internacionais no que tange a noção de Sociedade Mundial e o respectivo 

debate entre Pluralidade Cultural e Solidariedade Moral. Se por um lado a 

solidariedade refere-se ao imperativo de defender valores como os Direitos Humanos 

de forma universal - resgatando a noção kantiana de princípios morais transcendentes 

-, a pluralidade protege as diferenças e chama atenção aos perigos de se criar um 

imperativo moral a partir da normatividade ocidental. Apesar de mantido num 

universo intelectual anglo-saxão, o cruzamento entre o patriotismo constitucional de 

Habermas com o debate da Escola Inglesa possibilitará novos encaminhamentos em 

relação a uma realidade pós-nacional em que é possível vigorar princípios como justiça 

e Direitos Humanos ao mesmo tempo no qual se respeita as clivagens normativas entre 

povos em vias de não suprimir valorações morais distintas.  

Por fim, é importante esclarecer que este trabalho não tem como intenção 

desmerecer o trabalho de Jürgen Habermas, mas sim, de repensar sua proposta em 

vias de trabalhar na construção de uma Sociedade Mundial legítima e inclusiva, 

respeitando as pluralidades ao redor do globo. Para isso, a primeira seção deste artigo 

irá lidar com o trabalho de Jürgen Habermas com ênfase nas Relações Internacionais, 

empreendimento que levará ao esclarecimento das noções de “Constelação Pós-

                                                      
3 A tradição frankfurtiana é dividida em gerações - apesar de não haver unanimidade na forma com a 
qual tais divisões são feitas. Nascido em 1923, o Instituto para Pesquisa Social da Universidade de 
Frankfurt deu início aos trabalhos daquilo que viria a formar a corrente da Teoria Crítica. Na visão do 
autor deste artigo, atualmente na quarta geração, pode-se citar Max Horkheimer e Theodor Adorno 
como os grandes expoentes da primeira, Jürgen Habermas da segunda, Axel Honneth da terceira e 
Martin Saar da quarta. A quarta geração, um pouco mais difusa, compreende parte significante de 
teóricas feministas, estas que são muito influenciadas também pela Escola Crítica Francesa, que se inicia 
com Foucault. Essas autoras, com leituras pós-coloniais, criticam Habermas em dois aspectos centrais: 
(i) seu léxico supostamente eurocêntrico, crítica que se dirige a demais pensadores da Escola de 
Frankfurt; e (ii) a pouca relevância dada ao recorte de gênero naquilo que tange às noções de esfera 
pública e privada do autor. Algumas pensadoras que se encaixam nesse quadro são Nancy Fraser, Amy 
Allen, Judith Butler, Catherine MacKinnon, entre outras. 
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nacional” e de “Patriotismo Constitucional”. A segunda parte resgatará a Escola Inglesa 

de Relações Internacionais e um dos debates centrais desta, aquele que se trava entre 

o pluralismo cultural e o solidarismo moral. Essa reconstituição leva à terceira seção 

aqui presente, na qual será feito um cruzamento entre Habermas e a Escola Inglesa em 

vias de se pensar um projeto cosmopolita que fuja do eurocentrismo. 

 
 

2 Habermas e as Relações Internacionais: o Patriotismo Constitucional 

em uma Constelação Pós-nacional 

 

 

A Teoria Crítica das Relações Internacionais não possui nos grandes expoentes 

da Escola de Frankfurt seus principais autores, questão que leva à própria discussão 

sobre a relevância de Habermas neste campo de estudo. A contribuição de Jürgen 

Habermas à filosofia e às ciências sociais é inegável (MINIUCI, 2005); de todo modo, 

sua participação nas Relações Internacionais é ainda considerada controversa para 

alguns (DIEZ; STEANS, 2005; HAACKE, 2005). Tal fato resulta da acusação de que 

Habermas se utiliza das mesmas premissas do contexto doméstico para refletir o 

ambiente internacional - normalmente dentro da racionalidade do agir comunicativo. 

Críticas se dirigem principalmente no que tange às preocupações éticas e 

normativas do filósofo, as quais alguns scholars das Relações Internacionais, 

centralmente a corrente Realista, veem como utópicas. Entretanto, tais críticas à 

importância de Habermas nas Relações Internacionais não se sustentam, tendo em 

vista a relevância que a Teoria Crítica passa a ter na disciplina a partir do “terceiro 

debate” (LAPID, 1989), ganhando ainda mais destaque a partir do “quarto debate”4 

(DIEZ; STEANS, 2005). Dentro desse contexto, é inquestionável a influência de 

Habermas no próprio pensamento daqueles que fomentaram tais debates através da 

Teoria Crítica. 

Se os internacionalistas Robert Cox e Andrew Linklater são tidos enquanto os 

principais teóricos críticos das Relações Internacionais, não podemos pensar que seus 

pensamentos são descolados da origem frankfurtiana do pensamento crítico. O método 

da Teoria Crítica, explicitado em sua gênese no texto clássico de Max Horkheimer 

                                                      
4  Não há consenso sobre essa nomenclatura, pois a partir do “terceiro debate” das Relações 
Internacionais há uma série de nomenclaturas e interpretações para compreender a evolução teórica da 
disciplina. 
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(1972), é utilizado como pedra angular desta corrente nas Relações Internacionais, em 

vias de questionar o que se tem até então de teoria constituída e analisar quais as 

relações de interesse por trás de tais constructos.  

A famosa frase de Robert Cox (2000, p.1539): “Theory is always for someone 

and for some purpose. All theories have a perspective. Perspective derive from a 

position in time and space, specifically social and political time and space.”5 demonstra 

bem o espírito da Teoria Crítica das Relações Internacionais e a sua correspondência 

com a Escola de Frankfurt (SILVA, 2005). Ainda, assim como disseminado a partir da 

“Dialética do Esclarecimento” de Adorno e Horkheimer (1985), obra seminal da Escola 

de Frankfurt, nas Relações Internacionais tal vertente teórica mantém como ponto 

nevrálgico a denúncia às ambiguidades do projeto iluminista. Nisso, mantém-se a 

emancipação enquanto elemento central da análise crítica (SILVA, 2005) e a 

preocupação com as diferentes formas de hegemonia possíveis no ambiente da política 

internacional (COX, 2000). 

No esfacelamento da Constelação Histórica, composta por Estado territorial, 

nação e uma economia constituída dentro das fronteiras nacionais com um processo 

democrático institucional mais ou menos convincente (HABERMAS, 2001), surge a 

Constelação Pós-nacional enquanto uma tentativa de Habermas organizar ideias em 

meio a um contexto de crescente transnacionalização da realidade. Tendo a 

globalização como o epicentro de sua análise, fenômeno este que o autor trata mais 

enquanto um processo do que quanto um fim específico (HABERMAS, 2001), o 

filósofo coloca que as formas de organização política e social tem se alterado de forma 

substancial. Assim, a expansão e universalização da técnica levou (e leva) a sociedade 

internacional a novos processos de racionalização (HABERMAS, 2009), o que remete 

a novos problemas de cunho transnacional - como a ecologia, a radioatividade e o 

mercado financeiro - e forma a Constelação Pós-Nacional. 

Tal contexto levanta um imperativo em se pensar como a democracia pode ser 

mantida em meio ao crescente enfraquecimento do Estado-Nação e da ascensão do 

mercado financeiro. Desta forma, o problema central desta obra de Habermas pode ser 

interpretada através da seguinte passagem (HABERMAS, 2001, p. 113):  

 

                                                      
5 A teoria é sempre para alguém e para algum propósito. Todas as teorias possuem uma perspectiva, esta 
que deriva de uma posição no tempo e no espaço, especificamente, espaço-tempo social e político 
(tradução nossa). 



 

João Henrique Salles Jung | 221 

 

Não me interessam tanto, nesse trabalho, os motivos a favor ou contra a 
continuação da desmontagem da união política, mas sim a solidez das razões que 
tanto os simpatizantes quanto os céticos podem pôr na mesa e, mais 
especificamente, as razões pró e contra a façanha de uma democracia pós-nacional. 

 

Concomitante com a sua tradição de um “democrata radical”, Habermas mais 

questiona os rumos desta crescente porosidade das fronteiras do Estado-Nação do que 

a defende. O produto da constelação pós-nacional só pode ser defendido caso haja 

legitimidade democrática nele (HABERMAS, 2001). Desta forma, pode-se encarar o 

filósofo alemão como um cosmopolita sóbrio, pois apesar de simpatizar com um 

projeto supranacional - e mais do que simpatizar, ver o mesmo como inevitável - o 

mesmo não defende cegamente este ao se ter em vista as possibilidades negativas de 

tal empreendimento fortalecer o neoliberalismo em escala global.  

Nesse contexto, encontra-se a negação do autor em relação ao estabelecimento 

de uma República Federativa global (HABERMAS, 2012), na qual os atuais Estados-

Nação atuariam enquanto entes federativos frente a um executivo global. Em vez disso, 

Habermas propõe um modelo inverso, no qual, através da institucionalização de uma 

nova organização internacional, os Estados possam se articular - em conjunto com os 

cidadãos globais - através de leis comuns. Dessa forma, haveria um legislativo 

supranacional eleito pelos cidadãos, noção que vai de encontro com a necessidade de 

legitimidade democrática ao projeto cosmopolita proposto pelo filósofo (HABERMAS, 

2001; HABERMAS, 2012). Aos Estados caberia a função executiva de realizar o que foi 

deliberado nesta instância supranacional, além de garantir as liberdades de seus 

cidadãos 6 , estes que seriam tanto cidadãos de seus Estados quanto desta nova 

Sociedade Mundial. 

Tal Sociedade Mundial constitui a pedra angular da contribuição habermasiana 

no que tange seu projeto cosmopolita, a saber, a clivagem de um patriotismo nacional 

a um tipo de patriotismo constitucional. Nesse sentido, o cosmopolitismo deve ser 

pensado para além da união entre os Estados, passando a englobar o papel do cidadão 

enquanto ator ativo do processo político internacional; o afastamento do Estado em 

relação à Nação, enquanto comunidade de origem, amplia-se cada vez mais 

(HABERMAS, 2001). Pode-se apontar aqui a principal diferença entre a proposta 

habermasiana de outras que, concordando com o diagnóstico do fim de uma 

                                                      
6 Assegurar a liberdade dos cidadãos é apontada por Hegel (2005) como a função ética do Estado. 
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Constelação Histórica, defendem um projeto de governança global7. A governança é 

ainda estadocêntrica, considerando a interação entre Estados e organizações 

internacionais, excluindo os indivíduos enquanto cidadãos também de uma 

comunidade cosmopolita que necessita de legitimidade democrática. Nesse âmbito, 

Habermas (2012) tece uma crítica acurada aos projetos cosmopolitas que não incluem 

os indivíduos enquanto agentes legitimadores. Extrai-se do discurso do filósofo que 

todo projeto supranacional deve levar em conta a ação de cidadãos globais, no 

contrário tornam-se empreendimentos anti-democráticos, pois a esfera decisória 

numa escala supranacional fica ainda mais afastada do cidadão comum do que no 

processo político nacional. 

A proposta habermasiana só é possível a partir de uma posição ativa do 

indivíduo/cidadão - o que retoma a questão supracitada de que uma constelação pós-

nacional só pode ser legítima (e desejável) se democrática. Assim, uma Sociedade 

Mundial, organizada através de uma instância supranacional que promova uma ordem 

jurídica global, só pode se concretizar através da transnacionalização das esferas 

públicas nacionais (HABERMAS, 2012). Através dessas esferas públicas desenvolve-se 

a solidariedade civil, na qual indivíduos de distintos Estados se sentem como 

participantes do processo políticos de outros Estados, conseguindo estabelecer um 

vínculo solidário entre sujeitos de direitos de localidades distintas, criando um laço 

com estes (HABERMAS, 2001). Compreende-se assim que o cosmopolitismo político 

é precedido por um cosmopolitismo identitário. 

Em síntese, é possível traçar alguns pontos em sequência para a fundamentação 

da proposta habermasiana: (i) o diagnóstico do esfacelamento da constituição histórica 

a partir da globalização e da crescente transnacionalização dos fenômenos políticos, 

sociais, econômicos e ecológicos; (ii) a necessidade lógica em se criar uma comunidade 

cosmopolita capaz de lidar com tais fenômenos, que integre Estados e cidadãos 

enquanto atores ativos sob a chancela de uma organização supranacional capaz de 

articular estes atores através de um legislativo e um judiciário; (iii) um maior empenho 

                                                      
7 Identificada com a visão liberal, a proposta de governança global surge como uma análise conjuntural 
da Guerra Fria, observando-se os regimes instaurados entre os países que levavam a uma cooperação 
mesmo em meio ao conflito - naquilo que realistas como John Mearsheimer chamaria de “Equilíbrio do 
terror”. Com o fim da Guerra Fria, tal proposta ganha ainda maior ímpeto, trazendo elementos da 
transnacionalização e do enfraquecimento estatal frente a questões globais, defendendo, assim, uma 
governança entre os Estados para lidar com esse enfraquecimento. Ver ROSENAU, James; CZEMPIEL, 
Ernst-Otto. “Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial”. Brasília: Editora 
da UnB, 2010. 
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na juridificação desta comunidade em vias de criar uma normatividade que seja 

comum a todos os cidadãos globais, criando um “universalismo sensível às diferenças”; 

(iv) a solidificação de uma democracia pós-nacional a partir da construção de uma 

cultura política comum, que se desenvolve através da ação comunicativa em espaços 

deliberativos de esferas públicas transnacionais; (v) a transformação completa da 

política internacional em uma política interna mundial, da sociedade civil em uma 

sociedade mundial e da comunidade internacional em uma comunidade cosmopolita 

 

3 A Escola Inglesa entre a Pluralidade Cultural e a Solidariedade Moral 

 

Uma das mais consolidadas teorias das Relações Internacionais, a Escola 

Inglesa possui sua força na capacidade em intermediar visões distintas da disciplina, 

sendo considerada por muitos como uma “middle ground theory”. A obra The 

anarchical society (1995), escrita em 1977 por Hedley Bull, é a pedra angular desta 

corrente de pensamento que, em uma era marcada pelo debate teórico entre 

behavioristas e tradicionalistas, foi utilizada como guia destes últimos. Ao defender os 

métodos históricos e filosóficos em detrimento dos métodos baseados nas ciências 

exatas e naturais dos behavioristas, a Escola Inglesa foi a corrente teórica principal 

naquilo que se denomina de “segundo grande debate” das Relações Internacionais. A 

contribuição inicial, e até hoje umas das principais feitas pela Escola Inglesa (SOUZA, 

2013), é relativa ao conceito de ordem na política internacional, que possui em Hedley 

Bull (1995) seu principal formulador. 

Entre as duas correntes teóricas consolidadas até a ascensão da Escola Inglesa, 

o (i) Realismo dirigia-se centralmente às questões securitárias e à dinâmica 

competitiva da política internacional, utilizando-se desde princípios como a natureza 

humana - fundante na “primeira onda” de realistas - até o dilema de segurança, 

colocando sempre o Estado como o principal (senão o único) ator das Relações 

Internacionais. O (ii) Liberalismo, por sua vez, defendia uma maior institucionalização 

da política internacional, visando criar uma esfera cooperativa que pudesse criar 

mecanismos de impedir o conflito armado entre os Estados.  

Ambas correntes foram as expoentes do “primeiro grande debate” das Relações 

Internacionais. Enquanto “middle ground theory”, a Escola Inglesa retém elementos 

de ambas as tradições, e cria novas possibilidades teóricas, centrando sua atenção em 

questões sistêmicas e na possibilidade de mudanças no sistema internacional a partir 
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da “Evolução da Sociedade Internacional”8. O livro de Adam Watson (2004) ocupa-se 

especificamente em tratar das mudanças sistêmicas nas relações entre diferentes 

comunidades políticas ao longo da história a partir desta noção de evolução da 

Sociedade Internacional. 

Ainda sobre a Sociedade Internacional, e fundamental para o desenvolvimento 

deste artigo, mostra-se a obra de Martin Wight “International Theory: three traditions” 

(1991), na qual ele disserta sobre três grandes tradições teóricas às Relações 

Internacionais, das quais as correntes que compreendemos enquanto teoria de 

Relações Internacionais se originam. O autor relaciona um filósofo a cada uma das três 

tradições, citando, desta forma, Thomas Hobbes, Hugo Grotius e Immanuel Kant que 

se relacionam respectivamente ao Realismo, ao Racionalismo e ao Revolucionismo 

(WIGHT, 1991). Na linguagem conceitual, o Realismo hobbesiano utiliza a noção de 

Sistema Internacional, enquanto o Racionalismo a de Sociedade Internacional e a 

Revolucionista de Sociedade Mundial. Tal contribuição é também conhecida como os 

três “R” das Relações Internacionais.  

A relevância dessa contribuição de Martin Wight (1991) às Relações 

Internacionais é a de possibilitar a reflexão estrutural sobre tal disciplina, 

compreendendo as possibilidades de mudança na estrutura da política internacional. 

Isso quebra com algumas visões estáticas das Relações Internacionais, que 

essencializam tal estrutura e a concebem enquanto imutável, como é o caso do Sistema 

Internacional anárquico da tradição Realista. Em consonância com o supracitado 

trabalho de Watson (2004), consegue-se vislumbrar a possibilidade de uma clivagem 

estrutural à Sociedade Mundial através da interação entre os atores internacionais. 

O debate deste artigo se insere na esteira dessas estruturas, na qual já concebida 

a realidade de uma Sociedade Internacional, em que os Estados enquanto atores 

sociais partilham valores, costumes e instituições comuns - noção central da obra de 

Bull e Watson (1984) - é possível refletir sobre a viabilidade de uma Sociedade 

Mundial. Pode-se perceber como aqui há um encontro significativo com a noção 

habermasiana da Sociedade Mundial, além da influência kantiana tanto no filósofo 

alemão quanto na Escola Inglesa. 

                                                      
8 A Escola Inglesa é também conhecida como a “Escola da Sociedade Internacional”, logo, pode-se 
afirmar que a noção mais importante construída nesta tradição teórica é justamente a da existência de 
uma Sociedade Internacional no lugar de um Sistema Internacional.  
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A preocupação normativa na formulação teórica da Escola Inglesa (SOUZA, 

2013; WILLIAMS, 2015) é ainda outro ponto de ligação com Habermas; contudo, há 

um grande distanciamento entre estes dois quanto a um assunto fundamental: o 

cosmopolitismo. Nesse aspecto se faz mister elucidar aqui dois conceitos centrais, que 

figura como uma das principais chaves de debate internas à Escola Inglesa: o travado 

entre o pluralismo e o solidarismo (VALENÇA, 2009).  

Apesar de ser um debate relevante em todas as produções da Escola Inglesa, é 

em Bull (1966) que tal dicotomia aparece inicialmente. Os processos de mudança na 

estrutura política internacional e a respectiva maior interação entre atores de 

localidades distintas leva ao enfrentamento de culturas políticas distintas, o que pode 

acarretar problemas como o conflito ou a imposição de normas através de um viés 

etnocêntrico. Há a possibilidade de interpretar este contato a partir de um viés 

pluralista ou solidarista (WILLIAMS, 2005;2015 e SOUZA, 2013). Dentro da Escola 

Inglesa, alguns autores se dividem entre aqueles que defendem um viés pluralista e 

outros que defendem o solidarista enquanto forma de se pensar as relações entre atores 

internacionais. No fim, percebe-se que esta clivagem parte de diferentes percepções a 

respeito da ética nas Relações Internacionais. 

Nesse sentido, na perspectiva pluralista tem-se na figura de Hedley Bull9 seu 

principal expoente, acompanhado de nomes como Robert Jackson e James Mayall 

(WILLIAMS, 2005). A corrente pluralista se baseia no argumento central de que não é 

possível haver um consenso global em questões que se referem à justiça, o que leva aos 

atores internacionais - neste caso com maior ênfase na figura do Estado - aquiescerem 

apenas a respeito do reconhecimento recíproco da soberania e a respectiva 

ilegitimidade da intervenção externa (BULL, 1966). Assim o tipo-ideal da organização 

internacional é a Sociedade Internacional, na qual instituições são criadas para que os 

Estados compartilhem entre si determinadas normas, mas mantendo sua soberania 

frente a imposições exteriores. Pode-se dizer que é uma corrente mais cética, pois se 

contenta com uma ordem internacional de coexistência, não vislumbrando a 

possibilidade de uma cooperação extensa. 

O viés solidarista, atualmente tido enquanto o mainstream dentro da Escola 

Inglesa, possui em John Vincent, Nicholas Wheeler e Andrew Linklater seus principais 

                                                      
9 Ainda que Bull ao fim de sua carreira tenha se dirigido a uma concepção mais solidarista conforme 
Souza (2013). 
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nomes (WILLIAMS, 2005). Essa corrente, por sua vez, tem um conceito de dignidade 

humana mais forte, pressupondo que todos os indivíduos são portadores de direitos 

fundamentais que devem ser resguardados, indo assim de maior encontro com 

Habermas (2012) e seus interlocutores. Há aqui uma racionalidade grociana em 

relação à imposição de leis que sejam justas, o que se evidencia na própria obra de Bull 

(1966). Dessa forma, a territorialidade é mais difusa (WILLIAMS, 2005) e o direito 

internacional possui prevalência frente ao direito interno ao defender que os 

indivíduos são membros da Sociedade Internacional (SOUZA, 2013), o que já 

encaminha a noção de Sociedade Mundial presente em Wight (1991). 

Tal debate pode ser resumido no seguinte: se a partir do viés pluralista as 

diversidades são respeitadas ao se pensar nos perigos (e na inviabilidade) de uma 

normatividade universal, no solidarismo a intenção é a criação de uma ética comum 

entre os diferentes povos. Tal discussão encontra-se também nos debates sobre teoria 

de justiça, sendo Rainer Forst (2010) um intelectual interessante para se compreender 

melhor tal debate. Tendo em vista tais questões, a terceira e última seção deste artigo 

discutirá justamente a dicotomia pluralismo/solidarismo em debate com o 

cosmopolitismo de Habermas e a sua noção de patriotismo constitucional. 

 

4 Entre Habermas e a Escola Inglesa: os desafios em se propor uma 

normatividade universal 

 

Se é em Kant (1989) que Habermas absorve as grandes diretrizes de seu projeto 

cosmopolita (2001; 2012), é com Hegel (2005) que ele defende as formas de 

legitimação de uma supranacionalização do mundo da vida. No tensionamento entre 

“sistema” e “mundo da vida” enquanto os dois níveis no qual a sociedade se organiza, 

Habermas (2015) resume o primeiro enquanto o campo material e o segundo como o 

simbólico no qual se realizam as ações comunicativas. A intersubjetividade, central no 

estudo sobre o reconhecimento mútuo desde Hegel (2005), é elemento fundamental 

para empreender o objetivo deste artigo, o de compreender os desafios de uma 

normatividade universal. 

Dessa forma, une-se agora os discursos da Escola Inglesa no que tange o viés 

pluralista de Hedley Bull com a luta por reconhecimento encontrada em Axel Honneth 

(2003), este que, herdando a tradição da Escola de Frankfurt e figurando como o 

grande expoente da terceira geração desta, tece críticas ao seu próprio grande 
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antecessor e orientador, Jürgen Habermas. Em relação à formulação de Habermas 

(2015) a respeito de como se manifestam os atores sociais na esfera intersubjetiva - o 

que tange a ação comunicativa - Honneth (2003; 2007) argumenta que o seu 

orientador é ingênuo ao pressupor o entendimento no lugar do conflito. A gramática 

moral do conflito social (HONNETH, 2003) refere-se exatamente a esta percepção. 

Nesse sentido, os próprios fundamentos do projeto cosmopolita de Habermas 

(2001; 2012) se veem ameaçados, pois apesar de possuir a mesma inspiração em Hegel 

(2005) que Honneth, o autor supõe uma racionalidade centrada em uma comunicação 

que gera entendimento em vez de conflito, o que afeta toda sua concepção a respeito 

de princípios como o Patriotismo Constitucional e a forma com a qual os indivíduos 

pretensamente passariam a se perceber em uma realidade transnacionalizada. Um 

exemplo disso é outra noção trabalhada pelo autor, a de Solidariedade Cívica. Com um 

argumento muito mais propenso ao solidarismo se colocado dentro do quadro da 

Escola Inglesa, argumenta-se sobre tal Solidariedade Cívica na qual (HABERMAS, 

2001, p.126): “suecos e portugueses estariam dispostos a responder uns pelos outros”. 

Após tal citação pode-se conceber dois eixos de críticas dirigidas a Habermas: 

(i) em relação a ingenuidade no que tange sua tendência ao pressupor o entendimento 

no lugar do conflito; e ainda mais crítico, (ii) no que se relaciona ao seu projeto de uma 

racionalidade baseada na modernidade europeia, o que lega ao autor uma série de 

críticas a partir de uma visão pós-colonial. Como dito no início deste trabalho, 

Habermas (2001; 2012) demonstra uma preocupação com a alteridade, mas seus 

pressupostos ainda se encontram totalmente enviesados pelo eurocentrismo, como é 

notável na construção de sua Teoria da Ação Comunicativa (2015), criticado em 

termos mais amplos - e no nível epistemológico - por autores como Aníbal Quijano 

(1992) e Donna Haraway (1988). 

Mais próximo ao arcabouço teórico de Honneth (2003), argumento que a 

Sociedade Internacional é permeada por uma hegemonia normativa que pretende-se 

impor entre os povos de forma a criar uma comunidade ética única, baseada nos 

valores ocidentais (JUNG, 2019). Nesse contexto, o conflito emerge enquanto forma 

de grupos que não se reconhecem nessa normatividade e acaba por se utilizar de ações 

extremas para se rebelar contra a imposição de tal normatividade, como ocorre no caso 

do terrorismo (JUNG, 2019).  
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Percebe-se então que a tentativa de construir uma normatividade universal 

pode ser perigosa, pois o conflito é mais provável do que o entendimento; a 

comunicação tem racionalidades diversas que a noção de intersubjetividade europeia 

supõe. Nesses termos, é interessante pensar a partir da contribuição de Enrique Dussel 

(2001) no que tange a possibilidade de uma realidade cosmopolita que, antes de se 

concretizar, deve ser transmodernizada a fim de transcender a modernidade 

eurocêntrica. 

Pode-se então unir o que diz Jung (2019) e Dussel (2001) em um arcabouço 

teórico ancorado em Honneth (2003) para se conceber que a intersubjetividade que 

guia o ideal comunicativo habermasiano deve ser pensado a partir de outros termos 

para além da racionalidade europeia, tendo ainda em mente o conflito enquanto uma 

gramática moral das relações internacionais - e não o consenso. Nesse sentido é útil a 

defesa que John Williams (2005) faz do pluralismo enquanto a melhor forma em se 

pensar um projeto cosmopolita, em vez do solidarismo que muitas vezes pode esconder 

um aspecto autoritário e etnocêntrico. O pluralismo não vê na globalização uma forma 

de desterritorializar as relações políticas, por isso pressupõe a não necessidade de uma 

solidariedade global tendo em vista que questões internas a um Estado seriam 

preocupações domésticas (WILLIAMS, 2005). 

Conforme Bull (1995), é possível estabelecer ordem em um ambiente com 

comunidades éticas diversas, o que pode levar a um silogismo de que, se para a ordem 

é necessária a comunicação, comunidades éticas diversas podem se comunicar. Esse 

diálogo conjunto, ainda que em posições normativas diferentes, pode então criar um 

projeto transnacional nos termos traçados por Enrique Dussel (2001), no qual a partir 

das margens forma-se uma comunidade política legítima. Assim como ao longo da 

história houve uma série de aproximações e distanciamentos no pêndulo da Sociedade 

Internacional (WATSON, 2004), a formação de instituições e de práticas comuns 

através da interação, ainda que através de conflitos e perspectivas distintas 

(HONNETH, 2003), pode vir a transcender a Sociedade Internacional em direção a 

uma nova perspectiva. 

É possível, enfim, pensar uma Sociedade Mundial, projeto presente tanto na 

Escola Inglesa como em Habermas (2001; 2012) enquanto forma de 

transnacionalização da cidadania, a partir de um prisma que não imponha uma 

normatividade determinada. Assim conjuga-se, por um lado, a realidade transnacional 
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que se desenha no contexto internacional, bem percebida por Habermas (2001) e 

possibilitada inicialmente por Bull (1995); com uma proposta não eurocêntrica desta 

transnacionalização por outro lado. Seria o surgimento do revolucionismo kantiano 

(WIGHT, 1991). Ainda, como coloca Williams em trabalho posterior (2015), o 

pluralismo e o solidarismo não devem ser vistos enquanto projetos opostos, mas sim, 

deve-se vislumbrar a possibilidade em se pensar num Pluralismo Solidário. O trecho 

que expressa os benefícios da união entre as duas perspectivas pode ser aqui bem 

extraído (WILLIAMS, 2015, p. 107.): 

 

Developing a pluralist account predicated on the desirability of ethical diversity in 
the world holds out the potential for pluralism to follow the path of solidarism 
towards becoming a more fully developed normative theory of international 
relations. In parallel with solidarism´s commitment to ethical cosmopolitanism, 
usually via human rights, pluralism can offer an account of the ethical significance 
of diversity.10 

 

A diversidade ética na Sociedade Internacional demanda, assim uma, visão 

plural que considere as diferenças. Ao mesmo tempo, em vias de se construir um 

projeto cosmopolita, essa diversidade deve ser encarada a partir de um viés solidário. 

Intersecciona-se enfim o pluralismo solidário proposto por Williams (2015) enquanto 

o formato no qual o próprio reconhecimento é uma forma de se perceber a existência 

de um outro legítimo, ainda que com normatividade distinta. A tensão dialética produz 

novas sínteses a partir do reconhecimento (HEGEL, 2005), sínteses que aproximam 

os diferentes mesmo através de conflitos. A determinação de si através do outro 

concebe comunidades éticas distintas, mas interligadas; conflitivas, mas que se 

reconhecem; separadas, porém conectadas (HONNETH, 2007). Viabiliza-se assim 

uma comunidade cosmopolita que, longe de ser livre de tensões, coexiste através da 

vontade dos atores sociais e adapta-se ao desenho de uma Sociedade Mundial. 

 

 

 

                                                      
10 Desenvolver um predicado pluralista sobre a desejabilidade da diversidade ética no mundo sustenta 
o potencial desta em seguir o caminho solidarista de melhor desenvolver uma teoria normativa das 
Relações Internacionais. Em paralelo ao comprometimento solidarista com um cosmopolitismo ético, 
normalmente via direitos humanos, o pluralismo pode oferecer uma visão sobre a importância da 
diversidade ética. (tradução nossa). 
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Considerações Finais 

 

O patriotismo constitucional, noção trazida por Habermas enquanto forma de 

se defender uma transnacionalização das leis e das identidades, surge enquanto uma 

proposta de superar a ideia de nação como é hoje concebida. Apesar de interessante, 

tal proposta pode ser interpretada como ingênua, devido a crença num consenso entre 

diferentes povos através da racionalidade comunicativa, quanto como perigosa, ao ser 

vislumbrada a possibilidade de imposições normativas entre comunidades éticas 

distintas. Nesse contexto emergem os desafios ao projeto cosmopolita. 

Todavia, isso não quer dizer que o cosmopolitismo deve ser abandonado, mas 

ao contrário, que este precisa ser pensado a partir de fundamentos mais sólidos a fim 

de se justificar e legitimar. Pode-se argumentar ainda que, se a realidade é cada vez 

mais transnacional, refletir sobre formas de democratizar e legitimar tal fenômeno é 

um dos principais desafios da filosofia política contemporânea.  

Enfim, pode-se (e deve-se) pensar na viabilidade de uma realidade 

transnacional, que se organize de maneira diferente ao sistema de Estados 

westphaliano. O diagnóstico dos tempos atuais é bem realizado por Jürgen Habermas 

quando este concebe uma Constelação Pós-Nacional, na qual novas formas de 

organizações políticas e sociais devem emergir, a partir da análise de uma globalização 

econômica sem precedentes. Entretanto, é importante pensar em como legitimar essa 

nova ordem internacional em vias de a tornar legítima. Nessa esteira entra a discussão 

sobre pluralismo e solidarismo tratada ao longo do artigo e que é sintetizada melhor 

com a elaboração do conceito de Pluralismo Solidário aliada à perspectiva da luta pelo 

reconhecimento de Axel Honneth, com base hegeliana. 

Conclui-se então com a perspectiva de que uma realidade cosmopolita ainda 

será composta pelo conflito, mas que este próprio conflito é necessário enquanto forma 

de criar instituições e práticas que legitimem a constelação política desse horizonte 

transnacional. A existência de conflito é a evidência de que há um espaço democrático 

entre os diferentes atores sociais em se posicionar e reivindicar direitos na arena 

política transnacional.  

Uma Sociedade Mundial é assim viável e desejável, direcionando o ideal 

cosmopolita que se desenvolve a partir de Kant. Quanto ao patriotismo constitucional, 

pode-se interpretar que tal noção não é útil ao se defender uma sociedade que, apesar 
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de una, é também plural e que não necessariamente reconhecerá o apelo normativo 

que os conceitos de pátria e constituição possuem. 
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12. A TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO DE HABERMAS E A QUESTÃO 

DA LEGITIMIDADE DAS NORMAS DE DIREITO POSITIVO: DIREITO 

PRIVADO COMO PRODUTO LEGÍTIMO DO PROCESSO DEMOCRÁTICO 

DE LEGISLAÇÃO 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424194-12   

 

Leonardo Quintino1 
 

1 Introdução 
 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de reconstruir o estatuto do 

direito na obra habermasiana para, a partir de então, identificar as características e a 

função a ele atribuída por nosso autor desde as principais obras filosófico-políticas que 

precederam Direito e Democracia (1997), até os primeiros apontamentos para a 

proposição de uma teoria discursiva do direito. De modo mais específico, busca-se 

verificar nas diversas formas de descrição e compreensão do direito privado existente 

nas sociedades modernas, eventuais posturas de Habermas frente a este fenômeno, 

ora compreendido especificamente como simples meio de institucionalização do meio 

do dinheiro no mundo da vida, ora entendido como instrumento funcional e 

institucional de ancoragem dos mecanismos formais de fluxo do sistema da economia 

no mundo da vida e nos pressupostos processuais do agir comunicativo.  

Em meio a este empreendimento, será possível observar a transição 

habermasiana de uma postura crítica frente ao direito, inicialmente compreendido 

como epifenômeno da sociedade capitalista, para a identificação de aspectos 

institucionais relevantes no direito moderno, especialmente no que se refere à 

mediação entre sistema e mundo vida, o que oferecerá base para a defesa da 

potencialidade de atuação do direito privado não apenas como meio, mas também 

como instituição.  

 

 

 

                                                      
1 Mestrando em Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. 

https://doi.org/10.36592/9786587424194-12
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2 A posição de Habermas em relação ao direito nas obras anteriores a 

Direito e Democracia e a crítica ao direito privado burguês 

 

 

Enquanto campo teórico (NOBRE, 2004) que se constitui de modo vinculado 

ao marxismo, a Teoria Crítica sempre foi reconhecida pela posição restritiva que seus 

autores manifestam em relação ao direito. Portanto, a tendência é de que, na esteira 

da crítica marxista ao direito, este fosse considerado mero complemento de eficácia 

para a moral burguesa, que institucionaliza uma forma de ação para sujeitos que 

calculam suas ações a partir de sua individualidade, como condição necessária para o 

funcionamento da lei do valor. Sobretudo se for observado que conceitos de igualdade, 

liberdade e autonomia fornecem base para a circulação de riquezas a partir da 

celebração de contratos que, porém, nem sempre contém uma igualdade substancial 

correspondente (PASHUKANIS, 1989). 

Logo, para o marxismo - que para os teóricos críticos se afigura como principal 

matriz para a interpretação do fenômeno jurídico - o direito possui uma função 

estritamente instrumental para a sociedade burguesa, na medida em que enfraquece 

as exigências de mútua consideração do imperativo moral e com isso “autoriza a 

realização exterior de uma atividade egoísta e interessada” (PASHUKANIS, 1989, p. 

138). 

Seguindo essa tradição, nos principais escritos políticos que precederam Direito 

e Democracia (1997), e mesmo anteriormente à publicação da Teoria do Agir 

Comunicativo (2016a), Habermas se posiciona de maneira crítica em relação ao 

direito, especialmente quanto ao direito privado. Em Mudança Estrutural da Esfera 

Pública (1962), por exemplo, o diagnóstico oferecido pelo autor é de uma esfera 

privada que se emancipa das diretrizes dos poderes públicos e se privatiza segundo 

abstratas leis da troca capitalista, sancionadas pelo direito civil (HABERMAS, 2014). 

Nas palavras do autor, com o direito civil burguês, “desenvolve-se um sistema de 

normas que assegura uma esfera privada em sentido estrito, ou seja, o intercâmbio de 

pessoas privadas umas com as outras progressivamente liberado das imposições 

estamentais e estatais” (HABERMAS, 2014, p. 214). 

Com efeito, o direito privado é interpretado como uma das principais 

ferramentas através das quais o capitalismo concorrencial impõe sua lógica não apenas 

no âmbito do trabalho e do consumo estritamente considerados, mas às próprias 
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formas de vida então vigentes, instituindo uma espécie de privativismo fundado na 

figura abstrata do sujeito de direito capaz de agir autonomamente no mercado, seja 

adquirindo e alienando bens, seja vendendo sua força de trabalho (HABERMAS, 2014, 

p. 217). 

Esta concepção funcionalmente indigesta do direito, na forma de instrumento 

do sistema capitalista de troca entre proprietários, volta a ser abordada no texto sobre 

a crise de legitimação no capitalismo tardio, em que Habermas chega a afirmar o 

seguinte: “the social power of the capitalist is institutionalized as an exchange relation 

in the form of the private labor contract” (HABERMAS, 1975, p. 25). E ainda: “The 

market secures for the owners of the means of production the power, sanctioned in 

civil law, to appropriate surplus value and to use it privately and autonomously” 

(HABERMAS, 1975, p. 26). 

Mais tarde, quando da publicação de Para a Reconstrução do Materialismo 

Histórico (2016b)2, ao se referir especificamente ao processo evolucionário do direito 

moderno, a primeira reflexão de Habermas é no sentido de que “os conteúdos do 

direito privado são determinados, em primeira linha, pelas necessidades do 

intercâmbio capitalista” (HABERMAS, 2016b, p. 374), assim, “seu núcleo é a garantia 

institucional da propriedade com as garantias conexas da liberdade de contrato, direito 

de comércio e direito de herança” (HABERMAS, 2016b, p. 368). Além disso, o autor 

indica que nesse período vige uma concepção puramente privativista da autonomia 

privada, relacionando-a à esfera de liberdade juridicamente sancionada, contra a 

intervenção estatal nas ações individuais empreendidas para o intercâmbio econômico 

(HABERMAS, 2016b). 

Na Teoria do Agir Comunicativo (2016a), ainda que o direito em geral - e o 

direito privado particularmente – sejam apresentados em alguns arranjos um tanto 

distintos da crítica ao capitalismo, Habermas ainda não se arrisca a avançar para uma 

defesa teórica do estatuto do direito, apresentando-o na condição de diagnóstico de 

tempo. 

                                                      
2 Nesta obra, para além de um diagnóstico que associa a forma do direito aos imperativos da economia 
capitalista, Habermas avança de maneira mais clara a hipótese de que o direito moderno incorpora 
estruturas da consciência pós-convencional e, por este motivo, a sua racionalidade passa a ser 
dependente de uma racionalidade normativa, que implica a demanda por justificação das normas de 
direito. HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. Tradução de Rúrion 
Melo. São Paulo. Editora da Unesp, 2016b, p. 374. 
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O primeiro destes diagnósticos dá conta das características do direito moderno 

e da função por ele cumprida após o processo de modernização social (e diferenciação 

funcional), que tem a universalização dos valores e das normas de direito 

(consequências da passagem para o estágio pós-convencional da consciência moral) 

como uma de suas facetas, e a fragmentação do agir comunicativo - com a 

correspondente orientação da ação a partir de normas jurídicas independentes da 

moral - como outro desenvolvimento importante, ainda que não necessariamente 

emancipatório3. 

Neste momento, nosso autor está focado, sobretudo, na íntima relação entre o 

direito positivo e os meios do dinheiro e do poder, característicos dos subsistemas da 

economia capitalista e da administração burocratizada, capazes de subverter as 

estruturas do mundo da vida simbolicamente estruturado (HABERMAS, 2016a). 

Neste sentido, a tese de Habermas é a de que, com a racionalização do mundo da vida, 

o direito foi completamente separado dos elementos tradicionais e metafísicos com aos 

quais estava imbricado nas sociedades pré-modernas. 

Isso quer dizer que agora a validade do direito não está mais atrelada ao sagrado 

ou a um complexo de crenças ou valores de uma determinada comunidade, 

destacando-se por sua positividade, intrinsecamente atrelada aos processos formais 

de sua instituição. Consequentemente, tem-se não só um direito estritamente formal 

que não depende mais da moral para se legitimar, mas, sobretudo, ao nível da ação, 

ocorre a liberação dos motivos morais, autorizando-se ações fundadas em cálculos 

estratégicos permitidos diante da estrutura formal das normas jurídicas, cuja 

efetividade é garantida pelo seu aspecto coercitivo (HABERMAS, 2016a). 

Para os fins deste trabalho este diagnóstico é relevante na medida em que por 

meio dele Habermas pode afirmar que o direito moderno, justamente por ser dotado 

desta neutralidade do ponto de vista ético, constitui, além de uma instituição que liga 

                                                      
3 Trata-se de diagnóstico formulado nos capítulos VI e VIII da Teoria do Agir Comunicativo (Segunda 
consideração intermediária: sistema e mundo da vida), que tem como tema, especialmente a disjunção 
entre sistema e mundo da vida, que leva Habermas a afirmar o caráter paradoxal do processo de 
modernização social, que ao mesmo tempo em que libera os sujeitos e as sociedades das visões 
metafísicas de mundo e das formas tradicionais de dominação política, possibilitando o seu 
desenvolvimento pleno, abre espaço para a submissão destes aos imperativos sistêmicos típicos da 
economia capitalista e da administração burocratizada, haja vista o desengate entre reprodução social 
e a moral pós-tradicional, que acarreta a reprodução do mundo da vida através de ações neutras do 
ponto de vista ético, desconectadas do agir comunicativo e caracterizadas por considerações puramente 
instrumentais ou estratégicas, direcionadas ao êxito da dominação política ou econômica ou ao sucesso 
individual. HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo, volume II:sobre a crítica da razão 
funcionalista. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016a, p. 576. 
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os mecanismos sistêmicos do poder e do dinheiro ao mundo da vida um meio de 

controle que se concretiza na forma do direito privado, capaz de viabilizar o 

intercâmbio econômico despolitizado e com isso garantir a previsibilidade do comércio 

privado (HABERMAS, 2016a). 

Trata-se, portanto, de uma visão do direito privado que, embora não seja 

estritamente negativa - quando este é posicionado como desenvolvimento do processo 

de modernização social e cuja origem se afigura como decorrência inescapável da 

diferenciação funcional do subsistema econômico em relação às estruturas do mundo 

da vida -, por outro lado, o qualifica como meio de institucionalização do sistema 

econômico capitalista que propicia as condições para a infiltração dos respectivos 

imperativos nas estruturas de reprodução cultural, integração social e socialização, o 

que pode desaguar em desenvolvimentos patológicos4, especialmente porque o direito 

privado institucionaliza uma “esfera de concorrência permanente entre pessoas 

privadas que agem estrategicamente” (HABERMAS, 2016a, p. 322). 

Por este ponto de vista o direito privado seria um epifenômeno da sociedade 

capitalista, a qual chega a ser denominada por Habermas de sociedade do direito 

privado (antes dos movimentos de materialização desencadeados com o advento do 

Estado Social), e que instrumentaliza a ancoragem da relação de trocas entre 

proprietários privados (sistemicamente orientado) no sistema de trabalho social 

(simbolicamente reproduzido), o que desencadeia consequências reificantes 

(HABERMAS, 2016a).  

Ou seja, o direito privado está longe de ter um valor normativo para Habermas 

e, no contexto das obras cotejadas nesta seção, mesmo o direito como um todo não o 

tem, vez que neste momento o autor não se propôs a realizar uma reconstrução 

normativa do sistema de direitos, tal qual empreendida em Direito e Democracia 

(1997). 

 

 

 

                                                      
4 Fala-se aqui das patologias da perda de sentido, anomia ou alienação, indicadas por Habermas como 
possíveis desenvolvimentos do processo de modernização social. HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir 
Comunicativo, volume II: sobre a crítica da razão funcionalista. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. 
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016a, p. 257-259. 
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3 Dos motivos de Habermas para mudança de perspectiva quanto ao 

direito e os apontamentos iniciais para uma teoria discursiva do direito 

 

Ainda na Teoria do Agir Comunicativo (2016a), Habermas formula outro 

diagnóstico relativo ao direito, este relacionado com o processo de juridificação das 

relações sociais, que demarca em certo sentido os limites entre sistema e mundo da 

vida, constituindo um termômetro para avaliar a intensidade das interferências dos 

meios sistêmicos nas formas de ação integradas socialmente (HABERMAS, 2016b). 

Seguindo este raciocínio, o autor sustenta que o direito moderno constitui um campo 

de ação organizado formalmente, que garante o fluxo de uma forma de ação 

sistemicamente orientada, pois se afigura como um meio de controle que substituiu o 

entendimento linguístico na esfera da ação. Isso o leva a afirmar que em seu entender, 

“todas as relações sociais que surgem em subsistemas direcionados por meios são 

organizadas formalmente, uma vez que tais relações são produzidas por meio do 

direito positivo” (HABERMAS, 2016a, p. 559-560). 

Este diagnóstico é considerado relevante, pois, é através dele que Habermas 

esclarece, agora de modo taxativo, que o direito privado constitui o meio específico 

para a organização e ancoragem das relações de troca no mundo da vida e, desta 

maneira, serve à institucionalização do subsistema da economia que se deposita sobre 

os domínios da vida privada (família, vizinhança e associações livres) regulando as 

relações de troca entre o meio do dinheiro e o mundo da vida simbolicamente 

estruturado na forma de instituições componentes da esfera privada (HABERMAS, 

2016a). 

Com isso, importa destacar que para nosso autor “o núcleo institucional da 

esfera privada é constituído pela família que se especializa em tarefas de socialização, 

sem encargos de produção, sendo definida – na perspectiva sistêmica da economia – 

como entorno das economias domésticas privadas” (HABERMAS, 2016a, p. 576-577), 

cujas trocas com o sistema da economia são realizadas entre “trabalho e salário” e entre 

a “demanda e oferta de bens e serviços”, as quais delimitam os papéis sociais do 

trabalhador e do consumidor respectivamente (HABERMAS, 2016a). Logo, se esta 

relação de troca mediada pelo direito for associada ao diagnóstico oferecido por 

Habermas ainda em Mudança Estrutural da Esfera Pública (2014) – segundo o qual o 

direito civil trata de desenvolver uma esfera privada em sentido estrito que assegura 

o intercâmbio econômico de pessoas privadas (HABERMAS, 2014) -, resta bem 
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definido o âmbito de atuação do direito privado na teoria da modernização social 

habermasiana, especialmente à medida que Habermas argumenta que os referidos 

papéis (trabalhador e consumidor) são constituídos na forma do direito (HABERMAS, 

2016a). 

No entanto, o fato de constituir um meio de viabilização da troca entre sistema 

economia e mundo da vida não faz do direito privado uma instituição5 geradora de 

efeitos necessariamente patológicos. Estes apenas são desencadeados quando o 

sistema da economia é capaz de impor a própria lógica às esferas da reprodução 

cultural, da integração social e da socialização, o que vem a ocasionar a colonização do 

mundo da vida pelo sistema 6 . Nestes casos, determinados componentes da vida 

privada – o exemplo mais utilizado por Habermas é a família - “são arrancados das 

estruturas simbólicas do mundo da vida – mediante redefinição monetária de fins, de 

relações, de serviços, de espaços e tempos de vida” (HABERMAS, 2016a, p. 582). 

Porém, o mesmo não ocorre com as esferas de ação que cumprem funções econômicas 

e políticas, pois estas podem ser transpostas para meios de controle (HABERMAS, 

2016a). 

Aqui, Habermas está se referindo àqueles sistemas de ação, tal qual o mercado 

ou a burocracia estatal, cuja reprodução ocorre em termos estritamente formais, 

independentemente da retaguarda de elementos prático-morais e, portanto, do 

entendimento como mecanismo de coordenação da ação social. Por este motivo, ao 

apresentar as tendências de juridificação (do Estado Burguês ao Estado Social) como 

exemplos empíricos da colonização interna do mundo da vida pelo sistema, Habermas 

defende que apenas certo tipo de juridificação é patológico, e assim denomina 

justamente aqueles processos que permitem a infiltração ou transferência dos 

imperativos do dinheiro e do poder para as esferas de ação estruturadas 

comunicativamente (NEVES, 2001). 

                                                      
5 Aqui fala-se em instituição em sentido amplo, uma vez que, no decorrer deste texto será exposta a 
distinção que Habermas realiza entre o direito utilizado como meio e como instituição (em sentido 
estrito). 
6 Especificamente na esfera privada a colonização ocorre quando “o sistema econômico submete a seus 
imperativos a forma de vida das economias domésticas privadas e a conduta de vida dos consumidores 
e assalariados, o consumismo e o individualismo possessivo, bem como os motivos relacionados com o 
rendimento e a competitividade, se transformam na força configuradora. A prática comunicativa 
cotidiana é racionalizada unilateralmente a favor de um estilo de vida marcado pela especialização e 
pelo utilitarismo; e tal mudança para orientações da ação racional-teleológicas, induzidas pelos meios 
provoca a reação de um hedonismo que tenta aliviar essa pressão oriunda da racionalidade”. 
HABERMAS, Jürgen. Teoria do Agir Comunicativo, volume II:sobre a crítica da razão funcionalista. 
Tradução Flávio Beno Siebeneichler. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2016a, p. 588. 
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É neste sentido que se desenvolve a crítica habermasiana ao Estado Social, pois, 

embora aparentemente tenha promovido a domesticação do sistema de ações 

econômicas ao conciliar, através de determinações jurídicas, os processos de 

acumulação e as estruturas do mundo da vida racionalizado (HABERMAS, 2016a)7, 

submeteu muitas esferas de ação que se reproduziam de maneira comunicativa e 

informal à forma do direito, propiciando as condições para que os mecanismos 

sistêmicos impusessem sua lógica também neste campo8. 

Logo, as patologias da juridificação no Estado Social estão associadas à extensão 

sobre as esferas da vida privada de uma rede de relações clientelistas que “vem 

acompanhada da burocratização e monetarização de esferas centrais do mundo da 

vida” (HABERMAS, 2016a, p. 654), ou seja, só se verificam nos casos em que as 

intervenções estatais, por meio do direito, promovem a desconexão dos contextos 

vitais dos mecanismos de coordenação do entendimento e os transfere para meios 

como o dinheiro e o poder (HABERMAS, 2016a). 

Ao adotar esta perspectiva, Habermas indica que o problema da colonização 

interna que se desenvolve por meio dos processos de juridificação, não está tanto na 

forma do direito propriamente dita, mas em uma determinada maneira de 

implementação (HABERMAS, 2016a).  

Esta posição é corroborada quando, ao diferenciar a atuação do direito como 

meio ou instituição, o autor defende que nos campos do direito que se destinam a 

organizar os subsistemas regulados por meios – que independem dos contextos 

normativos orientados pelo entendimento linguístico - a justiça material é impossível 

ou sem sentido do ponto de vista do mundo da vida; e exatamente dentro destes 

campos estão inseridos importantes ramos do direito privado, como o empresarial e o 

comercial. Nestes moldes “o direito é combinado de tal modo com os meios do dinheiro 

e do poder, que ele mesmo assume o papel de meio de controle. Mesmo assim, o meio 

‘direito’ continua vinculado ao direito como instituição” (HABERMAS, 2016a, p. 656). 

                                                      
7 Em Direito e Democracia (1997), nosso autor deixa ainda mais claro a “superioridade” normativa do 
Estado Social em relação às formas anteriores de organização estatal, defendendo que neste paradigma 
os direitos fundamentais migram também para o interior do direito privado, submetendo as liberdades 
subjetivas de ação a uma reconfiguração em termo intersubjetivos, que inclusive promove recepção de 
mandamentos de cooperação nesta esfera. 
8 Na esfera privada, como já dito, o exemplo enfocado por Habermas é a família, que passa a ter as 
posições e papéis definidos na forma do direito, além de ser afetado por fenômenos de monetarização 
desta mesma estrutura, capaz de criar um certo tipo de hierarquização no interior das famílias, que já 
não se desenvolveriam espontaneamente. 
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Esta diferenciação entre os distintos modos de atuação do direito pode ser 

sintetizada da seguinte maneira. Enquanto instituições, as normas de direito 

demandam justificação material e contém um frequente pleito por legitimação oriundo 

de conexões estabelecidas com o mundo da vida. A simples forma do direito não basta 

para que estas normas sejam aceitas como válidas, pois elas possuem as estruturas 

informais do agir comunicativo em sua retaguarda (HABERMAS, 2016a). Já na 

condição de meio, as normas jurídicas são aliviadas do peso da fundamentação, tendo 

sua validade garantida pela observância de procedimentos formais para a positivação, 

pois dizem respeito e são constitutivas de esferas de ação organizadas formalmente, 

normalmente conectadas com os meios sistêmicos eticamente neutros, como dinheiro 

e do poder (HABERMAS, 2016a). 

Por esta perspectiva, faz-se plausível sustentar o argumento segundo o qual a 

associação do direito com os imperativos sistêmicos do dinheiro e do poder não 

implica, de per se, o caráter patológico dos processos de juridificação. Além disso, nos 

contextos de ação estruturados formalmente e de modo não linguístico, a atuação do 

direito como meio de controle, poderia inclusive desencadear aspectos positivos que 

possam decorrer da ancoragem de tais esferas nas estruturas informais do mundo da 

vida. Apenas no caso inverso, com a imposição da lógica dos imperativos sistêmicos 

em contextos de ação previamente estruturados simbolicamente e constituídos 

informalmente através do agir comunicativo, como as relações familiares por exemplo, 

é que os processos de juridificação seriam sempre patológicos, subvertendo a lógica de 

reprodução da esfera privada. 

O autor sustenta, portanto, que na medida em que o intercâmbio capitalista 

passa a determinar uma esfera de ação que independe de motivações éticas, “a ação 

estratégica se torna a forma legítima de persecução egoísta” (HABERMAS, 2016b, p. 

370) de interesses privados e o direito civil constitui o meio de organização para esta 

forma de ação (HABERMAS, 2016b). Aliás, justamente por esta necessidade de 

organização de domínios de ação formais, o direito passa a ser estruturado de modo 

positivista (as leis se caracterizam por sua instituição em forma convencional, 

marcadas pela decidibilidade e alterabilidade), legalista (o direito define um espaço 

de ação neutro do ponto de vista ético) e formal (o espaço de ação definido 

juridicamente autoriza que o sujeito determine seu arbítrio em direção à satisfação de 

interesses segundo cálculos das possibilidades oferecidas pelo quadro de leis válidas). 
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Com efeito, é a partir desta estrutura que “o direito moderno pode preencher os 

imperativos funcionais de um intercâmbio econômico regulado pelo mercado” 

(HABERMAS, 2016b, p. 371).  

Não obstante, simultaneamente, por compreender que o direito moderno está 

incorporado à estruturas da consciência pós-convencionais, o autor passa a exigir 

explicações sobre as condições de possibilidade destas estruturas jurídicas, uma vez 

que são observadas segundo a lógica do desenvolvimento. Isso quer dizer que o 

incremento de racionalidade do direito passa a ser medido por sua racionalidade 

normativa (HABERMAS, 2016b, p. 370). Ou seja, os aspectos estruturais do direito 

acima descritos (positividade, legalidade e formalidade) “significam que ele não pode 

mais viver da autoridade evidente de tradições éticas, mas necessita de fundamentação 

autônoma” (HABERMAS, 2016b, p. 374) e, por esta razão, as normas de direito 

passam a ser “passíveis de crítica e carentes de justificação” (HABERMAS, 2016b, p. 

374) o que dá origem a uma espécie de pressão pela legitimidade do direito posto. 

Com isso, que ao apresentar (i) o direito moderno como consequência do 

processo de modernização social e conectá-lo ao desenvolvimento da consciência 

moral para o estágio pós-convencional, com a consequente universalização e demanda 

por legitimidade do direito positivo; bem como ao (ii) distinguir as diversas maneiras 

de atuação do direito, ora como meio, ora como instituição, promovendo a mediação 

das relações de troca entre sistema e mundo da vida, Habermas dá sinais daquilo que, 

em Direito e Democracia (1997) constitui a tensão fundamental a partir da qual se 

estrutura a teoria discursiva do direito, a saber, a tensão entre faticidade e validade. 

 

4 Tensão dentre facticidade e validade manifestada nos diferentes 

paradigmas do direito 

 

Fala-se em tensão entre facticidade e validade, pois Habermas pretende situar 

sua teoria discursiva do direito entre a filosofia normativa, que se ocupa sobretudo da 

fundamentação do direito sob a perspectiva da justiça, e a sociologia do direito, mais 

preocupada com a eficácia social do direito, sobretudo para os processos de dominação 

política, na esteira de Weber, ou de solidariedade social, da forma colocada por 

Parsons. Em outras palavras, Habermas busca reconstruir o sistema de direitos com a 

finalidade de conciliar os elementos normativos e funcionais, de maneira que, sem 

abrir mão das realizações funcionais do direito nas sociedades modernas, também não 
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deixe de considerar o engate necessário com a autonomia pública e privada dos 

sujeitos de direito (HABERMAS, 1997a). 

Ou seja, ao mesmo tempo que o direito moderno não pode deixar de fazer 

remissão aos pressupostos da autocompreensão normativa de uma determinada 

comunidade política, não se pode ignorar que ele se manifesta através de normas e 

instituições faticamente vigentes e que se impõem a seus destinatários através da 

coerção jurídica. E é justamente por este motivo que Habermas apresenta pela 

primeira vez, com maior ênfase em Direito e Democracia (1997) o direito não apenas 

como sistema de saber, mas, especialmente, como sistema de regras e princípios que 

possuem eficácia direta para ação, já perdida pela moral pós-tradicional internalizada 

(HABERMAS, 1997a). 

É por esta perspectiva o que autor apresenta reservas seja em relação ao direito 

natural, seja em relação ao positivismo jurídico, pois, em que pese estarem localizados 

na ponta do processo evolucionário do direito e das sociedades modernas já 

diferenciadas funcionalmente e caracterizadas pela universalização dos valores 

(HABERMAS, 1997a), nenhum destes paradigmas dá a devida atenção ao necessário e 

contínuo amálgama entre a faticidade da imposição do direito e a validade por ele 

pretendida. Com isso se afirma, em síntese, que os jusnaturalistas valorizam de 

maneira exagerada e unilateral os pressupostos ideais de validade do direito fundadas 

na abstração conceitual da autonomia moral dos sujeitos de direito; ao passo que os 

positivistas são demasiadamente céticos quanto a validade do direito, reduzida que 

está à verificação do estabelecimento pela autoridade competente para tanto, 

independente da autocompreensão normativa dos respectivos destinatários (WERLE; 

SOARES, 2008).  

Tanto em um caso, como no outro, Habermas compreende que há desprestígio 

da autonomia privada e pública dos sujeitos de direito, limitados que estão, no 

jusnaturalismo, por concepções apriorísticas acerca das normas jurídicas que 

independem de processos de reconhecimento recíproco pelos parceiros de direito; e 

no positivismo, por uma espécie de funcionalismo que vê as normas jurídicas tão 

somente como normas de coerção, e não simultaneamente normas de liberdades para 

as quais se afiguram relevantes os pressupostos normativos de sua instituição. 

Nosso autor observa, entretanto, que “sociedades modernas são integradas não 

somente através de valores, normas e processos de entendimento, mas também 
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sistematicamente, através de mercados e do poder administrativo” (HABERMAS, 

1997a, p. 61). Habermas identificou, com isso, que as posições normativas, às quais 

estão vinculados os teóricos do direito natural, mostram-se parciais por deixarem de 

observar que “dinheiro e poder administrativo constituem mecanismos de integração 

social formadores de sistema, que coordenam as ações de forma objetiva, como que 

por trás as costas dos participantes da interação” (HABERMAS, 1997a, p. 61). Já o 

funcionalismo, comum aos teóricos do sistema e aos positivistas, tende a ignorar ou 

simplesmente rejeitar o fato de que por estar vinculado a “uma prática de 

autodeterminação que exige dos cidadãos o exercício comum de suas liberdades 

comunicativas, o direito extrai sua força integradora, em última instância, de fontes de 

solidariedade social” (HABERMAS, 1997a, p. 62). 

Esta parcialidade dos distintos paradigmas do direito constitui uma questão 

problemática à medida que, a ausência de equilíbrio entre facticidade e validade pode 

acarretar tanto a aparência de legitimidade ao poder ilegítimo, especialmente no que 

se refere à imposição factual dos imperativos sistêmicos do dinheiro e do poder através 

da forma jurídica, quanto a imposição de formas de vida pretensamente naturalizadas 

através do direito, especialmente aquelas associadas às posições ao liberalismo 

econômico e político, a despeito de processos efetivos de formação da opinião e da 

vontade pelos cidadãos de uma determinada comunidade política (HABERMAS, 

1997a). 

A proposta de equilíbrio da tensão acima exposta, bem como a sua manutenção 

no horizonte de compreensão do direito moderno, constitui o ponto fulcral da teoria 

do direito habermasiana que, desta forma, não perde de vistas o aspecto funcional do 

direito para a coordenação da conduta em sociedades complexas e altamente 

diferenciadas, através da ameaça de sanções; tampouco abre mão do cumprimento dos 

necessários pressupostos de legitimação do exercício do poder político através do 

direito, o que está relacionado com a observância de processos dos quais subjaz a 

presunção de racionalidade das normas jurídicas (NEVES, 2001). 

Especificamente quanto ao objeto deste texto, a tensão entre facticidade assume 

relevância na medida em que o direito privado, tido como instituição que possibilita o 

estabelecimento de mercados, não pode ser concebido apenas como instrumento 

funcional destinado à realização dos imperativos sistêmicos, haja vista que os próprios 

pressupostos de produção do direito e das normas jurídicas tendem não apenas a 
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instituir, mas também programar as operações dos sistemas administrativo e 

econômico, conectando-as ao mundo da vida. Neste sentido, Habermas afirma “que o 

direito se interliga não somente com o poder administrativo e o dinheiro, mas também 

com a solidariedade” (HABERMAS, 1997a, p. 62), e desta forma “assimila, em suas 

realizações integradoras imperativos de diferentes procedências” (HABERMAS, 

1997a, p. 62). 

Nessas condições, este duplo aspecto do direito entre, facticidade e validade, 

associado (i) às características evolucionárias do direito moderno (positividade, 

legalidade e formalismo), (ii) à demanda por legitimidade e a sujeição à crítica que lhes 

são inerentes, e ainda (iii) às funções desempenhadas pelo direito privado, permite a 

articulação, nos termos da teoria do direito habermasiana, de uma tensão entre 

liberdade jurídica (dos atores orientados pelo sucesso individual e autorizados a agir 

estrategicamente) e a integração social (do direito enquanto complemento de eficácia 

para a moral e mediação entre sistema e mundo da vida) que se manifesta no interior 

do direito privado. 

 

5 Paradigma procedimental enquanto proposta para justificar a 

legitimidade que surge da legalidade 

 

 

De acordo com o exposto acima, as normas de direito não podem encontrar 

justificação a partir de elementos apriorísticos e abstratos, dados previamente ao 

exercício do poder político, tampouco em uma simples forma de instituição do direito 

capaz de legitimar a dominação política. Entretanto, esta tensão entre estas duas 

pontas das teorias normativas e empiristas até então elaboradas para explicar e 

fundamentar o fenômeno jurídico nas sociedades modernas é fecunda para Habermas, 

pois, a partir dela se estrutura a proposta de um nexo interno entre direito e política, 

que é colocada como sustentáculo do paradigma procedimental do direito proposto 

por nosso autor com o escopo de explicitar de que maneira a legitimidade pode surgir 

da legalidade. 

Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que o direito é imprescindível para a 

organização e exercício do poder político, deve também estar associado à auto-

organização dos parceiros de direito de uma “coletividade limitada no espaço e no 

tempo, com a qual os membros se identificam e à qual eles podem imputar suas ações 
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como partes do mesmo contexto de interação” (HABERMAS, 1997a, p. 170). Assim, o 

poder apenas se afigura legítimo quando esteja relacionado com uma comunidade de 

direito e assim obtenha autorização para agir em nome do todo. Essa implicação entre 

direito e poder dá ensejo a um nexo funcional recíproco entre ambas as instâncias, de 

modo que se por um lado o poder organizado oferece os meios para a produção do 

direito através dos processos institucionais de formação da opinião e da vontade, o 

direito constitui um meio de organização e programação da dominação política 

(FILHO, 2008). 

Mais do que isso, a conexão entre a política e o direito legítimo tem o escopo de 

afastar o fechamento recursivo destes segundo a proposta da teoria dos sistemas. Ou 

seja, ao associar a legitimidade do direito - e consequentemente da dominação política 

que é exercida através dele - ao resgate argumentativo de pretensões de validade 

encontradas em estruturas de intersubjetividade intactas do mundo da vida e que são 

tematizadas através do agir comunicativo, Habermas mantém um momento de 

indisponibilidade do direito, que não permite a superação da tensão entre a faticidade 

da imposição coercitiva do direito e a legitimidade por ele pretendida (FILHO, 2008). 

Com efeito, para Habermas, a resposta do questionamento acerca da 

possibilidade de legitimidade a partir da legalidade só pode ser encontrada em um 

paradigma que promova a conexão entre poder comunicativo - oriundo de instâncias 

extrainstitucionais da população organizada – e o poder administrativo que permite 

não só a legitimação, mas especialmente a racionalização do poder e do direito 

(HABERMAS, 2015a). E para que esta pretensão seja passível de realização nas 

sociedades modernas marcadamente complexas e plurais, o autor apresenta a 

democracia em uma concepção processual que possui uma dimensão cognitiva, 

exatamente por permitir a constante contestação dos fundamentos do poder pela 

população organizada, com o objetivo de levantar temas relevantes, articulá-los 

politicamente e influenciar as decisões tomadas nos contextos institucionais. Trata-se 

do que Habermas denomina de conexão entre centro e periferia (HABERMAS, 1997b). 

A referida dimensão cognitiva do processo democrático diz respeito à satisfação 

das “condições para garantir a inclusão de todos os afectados, a transparência da 

deliberação e a igualdade das oportunidades de participação, assim como, em segundo 

lugar, de fundamentar a suposição de racionalidade dos resultados” (HABERMAS, 

2015a, p. 85). Mas isso só é viabilizado porque a política deliberativa é acoplada à 
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esfera pública política, inserindo-se em um nexo interno com os contextos do mundo 

da vida (HABERMAS, 2015b). Assim, os mecanismos institucionais de formação da 

opinião e da vontade funcionam ao mesmo tempo como transformadores e como 

filtros das questões que são levantadas e problematizadas pela esfera pública política. 

Ou seja, recebem o input de informações tornadas politicamente relevantes pelo poder 

comunicativo e, obedecendo os pressupostos institucionais do jogo democrático, e 

oferecem o output na forma de conteúdos legítimos destinados a regrar a convivência 

dos parceiros de direito (HABERMAS, 1997b). 

Neste sentido, novamente se destaca a ideai de que a legitimidade do direito não 

está atrelada unicamente ao seu aspecto funcional de organização da dominação 

política, mas, sobretudo, por sua abertura cognitiva para a esfera pública e, portanto, 

para processos voluntários e informais de formação da opinião e da vontade que se 

articulam à margem da burocracia estatal (FILHO, 2008). Essa abertura cognitiva, 

aliás, é um dos elementos essenciais à viabilização da suposição de racionalidade dos 

resultados dos processos de produção do direito, justamente porque estão fundados e 

sujeitos ao constante e sucessivo teste argumentativo das pretensões de validade, 

podendo a qualquer momento serem superados diante de argumentos melhores que 

sejam formulados e defendidos conforme este mesmo procedimento (FILHO, 2008). 

Esse acoplamento com a esfera pública política garante tanto a estabilidade das 

instituições, ao exigir que as questões oriundas dos movimentos articulados nas 

camadas populacionais se submetam aos filtros institucionais da burocracia estatal, 

quanto o constante progresso das formas de manifestação do poder administrativo em 

direção a formulações mais justas e racionais, dada a necessária atenção aos processos 

comunicativos espontaneamente organizados no mundo da vida, inclusive por meio 

da resistência ativa decorrente de lutas políticas encampadas por movimentos sociais 

e outras formas de associação voluntárias (HABERMAS, 1997b). 

Em síntese, a legitimidade do direito no paradigma procedimental de 

Habermas, está fundamentada na suposição de que os resultados obtidos de acordo 

com o procedimento são racionais, especialmente por serem falíveis e, portanto, 

passíveis de superação racionalmente motivada. Logo, “os processos e os pressupostos 

comunicativos da formação democrática da opinião e da vontade funcionam como a 

comporta mais importante para a racionalização discursiva das decisões de um 

governo e de uma administração vinculados à lei” (HABERMAS, 1997b, p. 23), pois 
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permitem que o controle do exercício do poder político não ocorra “apenas a posteriori, 

mas, de certo modo, também o programe” (HABERMAS, 1997b, p. 73). 

Esta mesma suposição de racionalidade do direito, capaz de programar o poder, 

pode ser transportada para a programação das formas institucionais de controle do 

meio do dinheiro através do direito privado, o que, nos termos da teoria discursiva do 

direito não se estabelece apenas como uma possibilidade, mas como uma necessidade, 

cuja inobservância e ausência de persecução prejudicaria tanto os aspectos normativos 

do direito moderno (validade), quanto a sua eficácia funcional para o controle dos 

subsistemas sociais (facticidade). 

 

6 Teoria discursiva do direito como produto da união entre o princípio do 

discurso e a forma jurídica 

 

Uma vez que está explicitada a maneira pela qual Habermas pretende superar 

os paradigmas naturalistas e positivistas, além das concepções formais e sistêmicas do 

direito e da política através de um paradigma procedimental, estabelece-se de modo 

definitivo o processo democrático de criação do direito como “única fonte pós-

metafísica da legitimidade” (HABERMAS, 1997b, p. 308). Entretanto, cabe ainda 

esclarecer a origem desta força legitimadora, que nosso autor extrai da teoria do 

discurso. É a partir dela que se torna possível associar a democracia a procedimentos 

que permitem a livre flutuação de temas, contribuições, informações e argumentos 

capazes de assegurar o caráter discursivo da formação da vontade “fundamentando, 

deste modo, a suposição falibilista de que os resultados obtidos de acordo com esse 

procedimento são mais ou menos racionais” (HABERMAS, 1997b, p. 308). 

Com isso, os pressupostos de legitimação do direito são renovados através dos 

pressupostos comunicativos que se colocam na base dos procedimentos de produção 

do direito, legitimando os seus resultados à medida que estes se originam em processos 

abertos à participação de todos, especialmente dos próprios destinatários, em 

condições ideais de argumentação que excluem a coerção, que não seja a do melhor 

argumento, ou aquela necessária para que o próprio procedimento seja observado 

(SIEBENEICHLER, 1999). 

Nessas condições, outra ideia central para a teoria discursiva do direito consiste 

no processo de autolegislação, que diz respeito à possibilidade de que os membros de 

uma comunidade política venham a definir discursivamente as regras de sua 
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convivência, atribuindo direitos mutuamente entre si, de modo a formar uma 

comunidade regulada pelo direito. A validade e o conteúdo destas mesmas regras, 

contudo, são dependentes do esclarecimento intersubjetivo das respectivas pretensões 

de validade em um procedimento discursivo mediado pela razão comunicativa, cuja 

finalidade é atribuir aceitabilidade racional a seus resultados (SIEBENEICHLER, 

1999). 

Assim, Habermas, seguindo o princípio do discurso, parte do pressuposto que 

“são válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o 

seu assentimento, na qualidade de participantes de discursos racionais” (HABERMAS, 

1997a, p. 142). O princípio da democracia, constitui uma especificação do princípio do 

discurso para o âmbito do direito e, à diferença do princípio da moral que pressupõe 

universalização, estabelece que “somente podem pretender validade legítima as leis 

jurídicas capazes de encontrar assentimento de todos os parceiros de direito, num 

processo jurídico de normatização discursiva” (HABERMAS, 1997a, p. 145). 

A diferenciação dos princípios da moral e direito se faz importante, pois, 

embora ambos tenham origem na fórmula geral do princípio do discurso que 

possibilita a fundamentação imparcial de normas, o discurso jurídico se aplica a 

questões éticas, políticas, pragmáticas e resultantes de negociação, uma vez que o 

direito não apenas está social e temporalmente circunscrito, como também deve 

possuir eficácia imediata para a ação (HABERMAS, 1997a). 

Assim, o princípio da democracia “retira as condições para a formação política 

racional da opinião e da vontade do nível das motivações de decisões de grupos 

singulares e as transporta para o nível social de processos institucionalizados de 

resolução e decisão” (HABERMAS, 1997b, p. 324), aproximando-se da realidade, mas 

sem perder de vistas a inevitabilidade do cumprimento dos pressupostos 

comunicativos da argumentação racional nestes mesmos processos de decisão, o que 

é garantido através da coerção jurídica (KEINTERT; HULSHOF; MELO, 2008). 

É isso que significa a união realizada por Habermas entre o princípio do 

discurso e a forma jurídica, de modo a propiciar a observâncias de processos 

comunicacionais capazes de influir de modo efetivo nas definições das formas de vida 

concretamente estabelecidas, mesmo diante da perda dos referenciais éticos das 

sociedades pós-tradicionais e das frequentes ameaças oriundos dos sistemas da 

economia e do poder ao munda da vida. Dito de outra maneira, a referida união se 
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mostra fecunda, pois a partir dela o Estado pode assegurar: “a) que a maioria das 

pessoas obedeça às normas, mesmo que isso implique o emprego de sanções; b) que 

se criem pressupostos institucionais para o surgimento do direito legítimo da norma, 

para que ela também possa ser seguida a qualquer momento por respeito à lei” 

(HABERMAS, 1997b, p. 308). 

Evidencia-se, portanto, que observados os pressupostos de instituição e 

legitimação do direito positivo, mesmo as normas destinadas a institucionalizar os 

mecanismos sistêmicos do dinheiro e do poder não deixam de se submeter à crítica 

discursiva, tampouco deixam de estar direcionadas para a realização de finalidades 

socializadoras, ainda que em um nível abstrato típico do direito moderno. 

 

7 Fenômeno da materialização do direito e a perda da precedência 

material do direito privado 

 

Uma das portas de entrada para o processo de inclusão do direito privado em 

um paradigma que tende a equilibrar as liberdades subjetivas de ação com a 

aceitabilidade racional das normas é o diagnóstico e a crítica formulados por 

Habermas em relação à materialização do direito privado. Trata-se de fenômeno que 

está relacionado com uma nova forma de compreensão da própria autonomia privada, 

agora imersa em uma concepção voltada para os aspectos sociais e éticos da liberdade, 

desenvolvidos, sobretudo a partir da tensão entre igualdade formal e desigualdade de 

fato, que se manifesta no paradigma do Estado Social. Essa nova configuração da 

autonomia privada surte efeitos no direito privado que, segundo Habermas, “não 

podia limitar-se à garantia da autodeterminação individual, devendo colocar-se 

também a serviço da realização da justiça social” (HABERMAS, 1997b, p. 134). 

Essa mudança paradigmática se desenvolve “na medida em que o indivíduo, 

através de seu papel social, é envolvido em interdependências sociais” (HABERMAS, 

1997b, p. 134-135), de modo que, especificamente no âmbito do direito privado, 

questões éticas passam a permear os respectivos institutos, tal qual o contrato e a 

propriedade, com o objetivo de sanear desigualdades materiais que implicam em 

entraves à concretização da liberdade jurídica formalmente concebida para a proteção 

da autonomia privada, aqui compreendida no sentido clássico de proteção de uma 

esfera de ação destinada a realização de interesses individuais (HABERMAS, 1997b).  
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Com isso, a liberdade juridicamente concebida e as respectivas categorias de 

proteção correntes no direito privado, passam a ser vistas como viabilizadoras da 

“configuração autônoma da vida no sentido ético da concretização de um projeto de 

vida escolhido racionalmente, que caracteriza a ‘independência’, a ‘responsabilidade’ 

e o ‘livre desenvolvimento’ da personalidade” (HABERMAS, 1997b, p. 136). Desta 

forma, mesmo defendendo que se trata de uma forma diferente de compreender a 

autonomia privada, Habermas faz questão de esclarecer que esta categoria ainda diz 

respeito à garantia de liberdades subjetivas de ação iguais na maior medida possível, 

havendo modificação apenas no modo pelo qual a autonomia privada passa a ser 

protegida e concretizada através do direito, tendo em vista as assimetrias de poder e 

as distintas possibilidades de fazer valer as respetivas liberdades de ação no contexto 

de uma sociedade econômica (HABERMAS, 1997b). 

Disso decorre as considerações de Habermas acerca da perda da precedência 

material do direito privado no Estado Social, diante dos questionamentos que 

surgiram a partir de problemas empiricamente verificáveis quanto ao funcionamento 

dos postulados do direito formal burguês, especialmente no que se refere à suposta 

igualdade das esferas de ação subjetivas garantidas pela generalidade abstrata das leis 

(HABERMAS, 1997b). Para nosso autor, a principal fratura existente no modelo de 

uma sociedade do direito privado na forma talhada pelo direito formal burguês, 

consistia na dependência da “criação de condições não discriminatórias para a 

percepção fática das liberdades que possibilitam as normas do direito de contrato, de 

propriedade e de associação” (HABERMAS, 1997b, p. 139), condições estas que, 

contudo, tornaram-se irrealizáveis diante da desigualdade de poder jurídico 

faticamente vigente. Em suma, ocorreu que, tanto as teorias relativas ao equilíbrio dos 

processos econômicos, com o afastamento do Estado da regulação do mercado, quanto 

o modelo de um capitalismo organizado com a participação estruturante do Estado, 

mostraram-se disfuncionais quanto à efetivação dos pressupostos necessários à 

institucionalização de condições equitativas de poder jurídico. Pelo contrário, foram 

acompanhadas por um “aumento da desigualdade de posições do poder econômico, 

dos valores de capital e de situações sociais” (HABERMAS, 1997b, p. 139). 

E no momento que se tornou patente a ineficácia das categorias abstratas das 

liberdades subjetivas iguais e da generalidade da lei para garantir o status do sujeito 

de direito em condições de equilíbrio relativo ao exercício concreto da autonomia 
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privada, fez-se “necessário especificar, de um lado, o conteúdo das normas de direito 

privado existentes e, de outro, introduzir uma nova categoria e direitos fundamentais, 

capazes de incrementar pretensões a uma distribuição mais justa da riqueza 

socialmente produzida” (HABERMAS, 1997b, p. 139). É a partir deste movimento que 

surge o que Habermas denomina de materialização do direito privado. Este 

fenômeno, consiste, em síntese, na criação de um nexo entre o direito privado e os 

direitos fundamentais, especialmente os que se refiram a prestações sociais capazes de 

oferecer aos sujeitos um substrato material necessário ao exercício das liberdades de 

ação (HABERMAS, 1997b). 

É a partir de então que se desenvolvem novas formas de compreensão de 

institutos clássicos de direito privado, como o direito de propriedade que, com a 

formulação da teoria da função social da propriedade, passa agora a ser analisado 

através de lentes sociais e positivas – e não de modo exclusivamente individual e 

negativo – e o direito contratual, por meio do qual se desenvolvem institutos capazes 

de cercear assimetrias das partes de um negócio jurídico, criando entre elas deveres de 

cooperação, informação e cuidado, que estão muito além da simples defesa estratégica 

de interesses individuais que vigia em uma concepção estritamente liberal da liberdade 

contratual9. 

Com isso, o direito privado, já no paradigma do Estado Social, deixa de 

constituir um simples instrumento de fluxo da economia capitalista na forma da 

troca econômica entre privados e passa a buscar a compensação das assimetrias de 

posições econômicas, o que se justifica, de um lado, pela constatação do “fracasso do 

mercado”, e de outro pela pretensão de instituição de um novo modelo, a saber o 

Estado Social (HABERMAS, 1997b). Em seguida, mesmo ao manifestar críticas a tal 

                                                      
9 Nesta passagem, Habermas oferece importantes exemplos de formas de atuação do direito privado 
capazes de gerar efeitos socialmente integradores: “A doutrina jurídica julga que certas modificações no 
direito contratual são dramáticas, pois caminham para uma objetivação das relações de troca (através 
de condições fáticas do contrato; através de cláusulas contratuais para assegurar provisões importantes; 
através da teoria da proteção da confiança; das doutrinas do erro motivacional e da violação positiva do 
contrato, principalmente através de controles do conteúdo e da efetivação do contrato; através de 
deveres correspondentes de informação, de conselho e de cuidado). Como no caso do direito de 
propriedade, aqui também o alvo declarado das regulações é a compensação de ‘fracassos do mercado’ 
em benefício de detentores de posições mais fracas no mercado (trabalhadores, inquilinos, 
consumidores, e etc.). Os fatos típicos da proteção da confiança, os auto-envolvimentos, as obrigações 
de prestação, etc., são concebidos como normas de proteção social. O direito contratual que aí se 
materializa não deixa mais a ‘correção’ do conteúdo do contrato entregue à ficção da declaração livre de 
vontade e à liberdade de celebrar contratos”. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia – entre 
faticidade e validade, volume II. tradução Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 
1997b, p. 141. 
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modelo em razão de suas tendências paternalistas - que decorrem da supressão do 

espaço de ação dos sujeitos através de prestações sociais que antecipam os processos 

de formulação e proposição de demandas pelos próprios destinatários das normas de 

direito e das ações estatais -, o autor defende a ideia de uma superioridade normativa 

deste paradigma sobre o anterior ao afirmar que de nada adiantaria o retorno à 

compreensão liberal da liberdade, já superada pelas críticas que resultaram no modelo 

social (HABERMAS, 1997b). Ou seja, Habermas não pretende abdicar das liberdades 

subjetivas de ação, mas quer que estas não sejam apenas um fator de desequilíbrio ou 

enfraquecimento do processo democrático de formação da opinião e da vontade. Por 

esta razão, põe em evidência a tensão existente entre igualdade formal e desigualdade 

de fato (DUTRA, 2004)  

Para o autor, o paradigma liberal do direito é equivocado do ponto de vista 

normativo por reduzir “aquilo que, no entender de Kant, deveria garantir a 

compatibilidade da liberdade de cada um com as liberdades subjetivas iguais de todos, 

pois passa a ser lido como garantia da autonomia privada em oposição ao Estado” 

(HABERMAS, 1997b, p. 311), independentemente as efetivas condições de 

participação política dos parceiros de direito no processo de formação das próprias 

regras de convivência. É por esse motivo que o paradigma Estado Social é 

normativamente superior ao do Estado Liberal, uma vez que através dos direitos 

sociais se pode, ao mesmo tempo salvaguardar “a normatividade própria do paradigma 

liberal — a liberdade privada —, bem como uma maior igualdade de fato, sem a qual a 

liberdade privada não passaria de uma possibilidade” (DUTRA, 2004, p. 79). 

Essa reconstrução da tensão existente entre o direito formal burguês e o Estado 

de bem-estar social se faz relevante para a proposta deste trabalho, pois, através dela 

Habermas demostra a possibilidade da veiculação de conteúdos socialmente 

integradores através do direito privado, o que se desenvolve no paradigma social, e 

verifica isto como um processo positivo do ponto de vista normativo, cujas 

potencialidades são ameaçadas justamente pela pretensão de rejeição por completo 

dos estatutos das liberdades jurídicas juridicamente estruturadas e pelas “premissas 

redutoras do direito privado” (HABERMAS, 1997b, p. 145). 

Essa é uma das razões pelas quais Habermas possui reservas com relação ao 

modelo de Estado Social que distribui direitos à revelia da articulação política dos 

próprios destinatários do direito enquanto autores, o que contrariaria seu modelo 
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processual de democracia, dada a restrição da liberdade dos sujeitos. O que nosso 

autor postula, a rigor, é o equilíbrio entre “os princípios da justiça liberal, entendida 

como distribuição igual de direitos e da justiça social entendida como distribuição 

igual de chances” (DUTRA, 2004, p. 79) de tal forma que esta seja promovida, sem 

atentar contra a liberdade (DUTRA, 2004). 

 

8 Autonomia privada e a relação de equivalência categorial com a 

autonomia pública 

 

De acordo com o exposto na seção anterior, a concepção de Habermas em 

relação ao direito visa dar nova configuração à relação entre autonomia privada e a 

esfera dos direitos, no intuito de superar a concepção fundada na autonomia moral da 

pessoa que submete o processo legislativo democrático à proteção funcionalista das 

liberdades subjetivas. O autor explica que na vacilação entre posições ora mais 

naturalistas, ora mais positivistas, “nenhum dos dois modos atinge o sentido 

intersubjetivo de liberdades de ação subjetivas estruturadas juridicamente” 

(HABERMAS, 1997b, p. 122). 

Interessa ao filósofo, portanto, a construção de uma teoria do direito em que 

“direitos subjetivos não estão referidos, de acordo com seu conceito, a indivíduos 

atomizados e alienados, que se entesam possivelmente uns contra os outros” 

(HABERMAS, 1997b, p. 121). Em sua concepção, “os direitos subjetivos são co-

originários (sic) com o direito objetivo; pois resultam dos direitos que os sujeitos se 

atribuem reciprocamente” (HABERMAS, 1997b, p. 121). Essa é a chave a partir da qual 

Habermas pretende afirmar a legitimidade do sistema de direitos, a saber, com a 

proposição de um “modelo de autolegislação através da teoria do discurso, que ensina 

serem os destinatários simultaneamente os autores de seus direitos” (HABERMAS, 

1997b, p. 139). 

Assim, os direitos fundamentais são divididos em duas categorias distintas 

diretamente interligadas. Na primeira categoria estão o direito (i) “à maior medida 

possível de iguais liberdades subjetivas” (HABERMAS, 1997a, p. 159), (ii) ao “status 

de membro numa associação voluntária de parceiros de direito” (HABERMAS, 1997a, 

p. 159) e (iii) à “possibilidade de postulação judicial de direitos e da configuração 

politicamente autônoma da proteção jurídica individual” (HABERMAS, 1997a, p. 159).  
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Ao contrário do que possa parecer, não se trata de um complexo de direitos 

naturais a partir dos quais é constituído o Estado de Direito, pois estes direitos 

constituem apenas uma forma de socialização horizontal dos sujeitos, destinada a 

regular “as relações entre civis livremente associados, antes de qualquer organização 

objetiva ou jurídica do Estado” (HABERMAS, 1997a, p. 159) e, neste sentido, não 

podem ser interpretados como direitos liberais de defesa independentes da 

configuração politicamente autônoma dos parceiros de direito.  

A criação legítima dos direitos só é possível quando se avança na segunda 

categoria de direitos fundamentais, relativos a (iv) “participação, em igualdades de 

chances, em processos de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis 

exercitam sua autonomia política e através dos quais criam o direito legítimo” 

(HABERMAS, 1997a, p. 159). 

Os referidos direitos, portanto, são estabelecidos por Habermas de modo a 

privilegiar a autonomia política dos sujeitos, na condição de autores dos próprios 

direitos, inclusive daquelas garantias básicas que podem ser incluídas na primeira 

categoria de direitos fundamentais. Em resumo, o autor defende que há um nexo 

interno entre autonomia pública e privada, que estabelece condições imprescindíveis 

uma para a outra. De um lado o status de pessoa destinatária de direitos e de outro a 

condição de autor dos próprios direitos na prática política dos cidadãos. 

Para que isso seja possível, Habermas estabelece ainda um último direito 

fundamental que diz respeito “a condições de vida garantidas social, técnica e 

ecologicamente, na medida em que isso for necessário para o aproveitamento, em 

igualdade de chances, dos direitos elencados de (1) até (4)” (HABERMAS, 1997a, p. 

160). 

Assim, não há categoria substancial de direitos que goze de privilégio em relação 

às demais, de modo que qualquer direito estabelecido concretamente não é mais que 

uma configuração histórica dos direitos fundamentais constitutivos da autonomia 

privada que, nessa condição, está completamente sujeita às determinações da 

autonomia política dos cidadãos. Isso quer dizer que mesmo os direitos fundamentais 

liberais clássicos como a propriedade e a liberdade para contratar, ao invés de serem a 

origem do Estado de Direito, são apenas produtos deste que, tal qual os demais 

direitos, só se legitimam (i) quando configurados de modo politicamente autônomo 
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pelos destinatários do direito na qualidade de autores e (ii) enquanto não constituam 

um óbice à igualdade de chances no processo de formação da opinião e da vontade. 

Diante deste cenário, evidencia-se que a preocupação fundamental de 

Habermas é com o estabelecimento da conexão indissociável entre direito e a prática 

da autodeterminação dos sujeitos com vistas à radicalização democrática, o que 

oferece maior autonomia aos próprios destinatários do direito para determinar a 

extensão e os limites de suas liberdades recíprocas. Assim, uma vez que nada no 

universo jurídico deve se perenizar sem antes ser submetido à crítica pública nos 

processos institucionais e extrainstitucionais de formação da opinião e da vontade, o 

modelo habermasiano oferece recursos para a identificação, problematização e 

superação das consequências disfuncionais de injustiças sociais e formas de vida 

legítimas estruturalmente bloqueadas, alcançando, através do procedimento, não só 

estabilidade, mas também legitimidade.  

É justamente neste sentido que este texto propõe a investigação das 

potencialidades do direito privado no contexto da teoria discursiva do direito, em 

conexão com o processo de desenvolvimento do direito nas sociedades modernas como 

instrumento de mediação entre sistema e mundo da vida. Ora, tendo em vista que o 

direito privado constitui, não só o meio de organização do sistema econômico, mas 

também uma instituição que conecta em certo sentido o meio não-linguístico do 

direito ao mundo da vida através de normas que se submetem à crítica pública dos 

próprios destinatários na condição de autores e que, portanto, são carentes de 

justificação, afigura-se plausível o questionamento acerca das possíveis funções de 

integração social – e não apenas sistêmicas – cumpridas pelo direito privado. 

 

9 O direito privado como produto legítimo do processo democrático de 

legislação 

 

Se na Teoria do Agir Comunicativo (2016a) e nas obras que a antecederam 

Habermas não tem a pretensão de promover uma reconstrução normativa do direito, 

que é colocado como parcela de seu diagnóstico das sociedades modernas - o que desde 

logo limita conceitualmente as possibilidades de definição do estatuto do direito 

privado para a sua teoria social -, em Direito e Democracia (1997) e em outros textos 

produzidos no contexto de sua virada jurídica, há a realização de um empreendimento 

reconstrutivo da autonomia pública e privada cuja finalidade precípua é analisar as 
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potencialidades da democracia para a garantia de formas de vida emancipadas nas 

sociedades pós-tradicionais (HABERMAS, 1997a). 

Especificamente no Capítulo III de Direito e Democracia (1997), Habermas se 

dedica à reconstrução do sistema de direitos e inclui as noções de autonomia privada 

(Direitos Humanos) e autonomia pública (Soberania Popular) como temas 

fundamentais, defendendo que apenas uma concepção equilibrada entre estas duas 

esferas - segundo a qual haveria um nexo interno entre elas - seria adequada às formas 

de vida vigentes nas sociedades complexas, típicas do paradigma pós-tradicional. 

Esse primeiro contato com tais categorias já é capaz de evidenciar que elas estão 

em um nível teórico bastante distinto do aspecto dogmático-jurídico em que se 

enquadra o direito positivo como um todo, e o direito privado especificamente. Os 

conceitos de autonomia privada e pública na obra habermasiana estão relacionados 

aos pressupostos básicos para a constituição de uma comunidade política capaz de 

garantir a coexistência de formas de vida emancipadas e, nessa condição, dizem 

respeito tão somente à condição de pessoa jurídica (pessoa de direito) de um lado e de 

cidadão de outro, como pontos de partidas básicos e interdependentes para a origem 

de uma ordem jurídico-política cujos produtos sejam legítimos. Daí a necessidade do 

empreendimento de reconstrução da autonomia privada e pública com a finalidade de 

demonstrar a plausibilidade da tese da cooriginariedade.  

Conforme exposto acima, seguindo essa linha, nosso autor sustenta que a 

autonomia privada é a condição básica para a formação de um código jurídico, pois é 

por meio dela que se forma o “status de pessoas de direito que, na condição de 

portadores de direitos subjetivos, façam parte de uma associação voluntária de 

parceiros do direito e, conforme o caso, reivindiquem efetivamente suas proteções 

jurídicas” (HABERMAS, 2018, p. 430). A função e a importância da autonomia privada 

na filosofia do direito de Habermas pode ser sintetizada na afirmação de acordo com 

a qual “não há direito algum sem a autonomia privada das pessoas de direito em geral” 

(HABERMAS, 2018, p. 430). Dito de outro modo, na falta dos “direitos fundamentais 

que asseguram a autonomia privada dos cidadãos também não haveria o medium para 

a institucionalizar juridicamente aquelas condições sob as quais os cidadãos, em seu 

papel de cidadãos políticos, pudessem fazer uso da sua autonomia pública” 

(HABERMAS, 2018, p. 430). 
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Assim, enquanto a autonomia privada e a autonomia pública se encontram 

em uma dimensão teórico-reconstrutiva, o direito positivo ostenta qualidade de 

potencial produto deste amálgama e, por este motivo, não detém conteúdos 

previamente dados. Por esta razão, para se manter coerente à reconstrução do sistema 

de direitos, Habermas apenas pode apresentar o direito privado como é, tal qual 

existente, na condição de diagnóstico, e nunca como deveria ser em sentido 

substantivo, sob pena de substancializar a própria autonomia privada, o que seria 

incompatível com o paradigma procedimental por ele proposto. 

Nesta esteira, os direitos subjetivos privados são apresentados segundo as 

diversas concepções que se sucederam desde os primórdios da modernidade, tendo 

como ponto fulcral a proteção da liberdade de ação subjetiva no interior da qual “o 

sujeito está autorizado a empregar livremente sua vontade” (HABERMAS, 1997a, p. 

113), seja por estar naturalmente determinado para tanto em função de sua autonomia 

moral, ou em razão da autorização juridicamente concedida ao modo positivista. 

Trata-se da esfera de proteção do indivíduo contra intervenções exteriores à sua 

liberdade de determinar suas ações de acordo com suas próprias decisões, 

orientando-se pelo sucesso na persecução de objetivos individuais (HABERMAS, 

1997a). 

Dentro da categoria dos direitos subjetivos, o direito privado representa uma 

categoria relacionada ao diagnóstico das sociedades modernas de Habermas, na 

medida que é por meio dele que se manifesta a possibilidade de ancoragem do sistema 

econômico no mundo da vida, a partir da institucionalização da sociedade econômica 

de trocas desenvolvida através dos direitos de propriedade e de liberdade contratual, 

que transforma os sujeitos em participantes do mercado que direcionam suas ações 

para a consecução de “seus planos de vida próprios de um modo mais ou menos 

racional” (HABERMAS, 1997a, p. 113). 

Ou seja, o direito privado, tal qual descrito em Direito e Democracia (1997) e 

nos demais textos jurídicos de Habermas, consiste apenas em uma das configurações 

possíveis do sistema de direitos, nomeadamente aquela que se fez possível diante dos 

condicionamentos impostos, sobretudo pelo meio do dinheiro, ao mundo da vida. Esta 

perspectiva é confirmada quando o autor, ao tratar da materialização do direito 

privado, defende que mesmo após as reformas decorrentes do acirramento da tensão 

entre igualdade formal e desigualdade de fato, tanto o modelo liberal, quanto o modelo 
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social “estão igualmente comprometidos com a imagem produtivista de uma sociedade 

econômica capitalista e industrial” (HABERMAS, 2018, p. 432), distinguindo-se 

apenas pela forma específica de garantia da autonomia privada, ora por meio de 

liberdades de ação formalmente compreendidas, ora por meio de direitos de prestação 

(HABERMAS, 2018). 

Este diagnóstico, embora demonstre que não é possível realizar uma defesa 

normativa do direito privado como categoria imprescindível à garantia da autonomia 

privada, também evidencia que, ao menos nas condições atuais das sociedades 

modernas - submetidas à lógica do sistema econômico capitalista -, ainda existe 

relação entre autonomia privada, esfera privada e direito privado, o que segue o 

raciocínio articulado já na Teoria do Agir Comunicativo (2016a) sobre a distinção do 

direito enquanto instituição ou meio10. 

Aliás, esta parece ser uma das razões pela qual Habermas não é um entusiasta 

da rejeição por atacado da forma jurídica. É neste sentido a afirmação de nosso autor 

segundo a qual “o direito moderno se adequa especialmente à integração social de 

sociedades econômicas que, em domínios de ação neutralizados do ponto de vista 

ético, dependem de decisões descentralizadas de sujeitos orientados pelo sucesso 

próprio” (HABERMAS, 1997a, p. 114). Estas exigências funcionais, entretanto, não são 

o suficiente, de modo que se deve levar em consideração “também as condições 

precárias de uma integração social que se realiza, em última instância, através de 

realizações de entendimento de sujeitos que agem comunicativamente, isto é, através 

da aceitabilidade racional de pretensões de validade” (HABERMAS, 1997a, p. 114). 

O que se está a defender, portanto, é que na passagem do diagnóstico de tempo 

para o empreendimento reconstrutivo da autonomia privada, o direito privado, ainda 

que não possua valor normativo absoluto e independente, afigura-se, sob as condições 

das sociedades complexas e funcionalmente diferenciadas, como elemento necessário 

(i) à proteção das liberdades subjetivas de ação que guarnecem a autonomia privada e 

(ii) à domesticação do sistema econômico, bem como a sua mediação com o mundo da 

vida, especialmente com a esfera privada. Veja-se que o cumprimento destas funções 

não implica a substancialização da autonomia privada ou a antecipação de conteúdos 

                                                      
10 Seguindo este raciocínio, Habermas concluiu que quando se trata de meios que se reproduzem de 
modo não linguístico, como o mercado e o consumo, o direito privado, embora se afigure na condição 
de meio de controle, consiste no único instrumento capaz de promover a ancoragem do sistema no 
mundo da vida. 
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normativos prévios ao respectivo exercício desta pelos sujeitos de direito, justamente, 

pois apenas se está a indicar, a partir do diagnóstico habermasiano das sociedades 

contemporâneas, qual o papel a ser desempenhado pelo direito privado, o que está em 

consonância com as projeções do autor relativas à função a ser desempenhada pelo 

direito moderno.  

 

Tanto é assim que nosso autor é enfático ao defender a forma jurídica e as 
realizações do direito moderno mesmo para sociedades marcadamente 
tradicionais, mas que se imiscuíram em um processo de modernização econômica 
e social, sustentando que “não se pode querer uma coisa sem aceitar outra” 
(HABERMAS, 2015c, p. 267), já que a maneira ocidental de responder ao avanço 
da modernidade social se alastrou globalmente, de uma maneira que não mais se 
está em questão “a desejabilidade da modern condition” (HABERMAS, 2015c, p. 
264). A conclusão é de que tais sociedades, por mais tradicionais que sejam, “não 
podem empenhar-se em uma modernização capitalista sem recorrerem aos 
serviços de um ordenamento jurídico individualista” (HABERMAS, 2015c, p. 267). 

 

A forma de desempenho destas funções e os institutos tipicamente necessários 

para tanto, estes sim, ficam na dependência do exercício da autonomia privada e, na 

medida em que se colocam como resultados do processo democrático de legislação, 

passam a sustentar a pretensão de legitimidade do direito privado, não mais concebido 

como mero instrumento de institucionalização da economia capitalista. 
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13. A MUDANÇA DO DIREITO MODERNO NO BRASIL A PARTIR DO 

DEBATE DAS RELAÇÕES MORAIS NO “MUNDO DA VIDA”1  
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1 Introdução 

 

O Brasil vive um cenário social preocupante para os integrantes da comunidade 

LGBT+, composta por gays, lésbicas, bissexuais, transsexuais, etc. Conforme Sousa e 

Arcoverde (2019) a cada 23 horas é registrado ao menos uma morte por homofobia, 

crime motivado exclusivamente pela orientação sexual; somente entre janeiro e maio 

de 2019 ocorreram 141 mortes (126 homicídios e 15 suicídios) de pessoas LGBT+ no 

Brasil.  

Atendendo às reivindicações de grupos organizados ligados à causa da 

diversidade, em 13 de junho de 2019 o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a 

criminalização3 da homofobia em território nacional. A ação sucede duas importantes 

conquistas para a comunidade LGBT+: o reconhecimento4, em 2011, pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) do casamento de pessoas do mesmo sexo como “entidade 

familiar”; e a liberação, em 20155, por parte do STF, que casais homoafetivos pudessem 

ter o direito de abrir processo de adoção.  

Mesmo com os recentes avanços nos direitos voltados à comunidade LGBT+ os 

casos de violência ainda são parte do cotidiano. Violência psicológica (ameaças e 

humilhações), discriminação (por gênero ou orientação sexual) e violência física 

(homicídios e lesões corporais) estão entre as principais denúncias do “Disque 100”, 

instrumento desenvolvido pelo Ministério dos Direitos Humanos (MDH). 

                                                      
1O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
2Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
E-mail: tajjes2@hotmail.com  
3 O país se tornou o 43º no mundo a criminalizar a homofobia. Conforme a reportagem disponível no 
link: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/13/com-decisao-do-stf-brasil-se-torna-43o-pais-
a-criminalizar-homofobia-diz-relatorio.ghtml 
4 Conforme as informações disponíveis no link: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/05/maioria-
de-ministros-do-stf-vota-pela-uniao-homoafetiva.html 
5 Conforme as informações: https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/noticia/2015/03/pela-
primeira-vez-stf-reconhece-direito-de-adocao-por-casais-homossexuais-4722282.html 
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Segundo levantamento realizado em 2017 pelo jornal “O Globo”6, à época a cada 

19 horas um LGBT era assassinado ou se suicidava vítima da “LGBTfobia”. Dados 

estatísticos coletados pela associação “Grupo Gay da Bahia” (GGB), entre 2016 e 2017, 

trazidos pela reportagem de “O Globo”, mostraram que neste período ainda houve um 

aumento de 30% no número de homicídios de LGBTs no Brasil. O número de crimes 

com armas de fogo neste mesmo ano era de 30,8%, e com arma branca (25,2%); destes, 

56% ocorreram em via pública, e 37% dentro de residências, muitos na casa da própria 

vítima. Das 445 mortes registradas 194 eram gays (43,6%), 191 transsexuais (42,9%), 

43 lésbicas (9,7%), 5 bissexuais (1,1%) e 12 heterossexuais (2,7%).  

Conforme dados 7  publicados em março de 2019 pela ILGA (Associação 

Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais), a maior 

organização mundial em defesa dos direitos LGBTI+, há 70 países no globo que ainda 

tratam a homossexualidade como crime, e em seis localidades é prevista a pena de 

morte para os casos.  

Como consequência da mobilização de ativistas e simpatizantes da causa 

LGBT+, o Poder Legislativo no Brasil tem se mostrado aberto a incorporar as 

demandas dos LGBT+ dentro da jurisdição. Deste modo, este trabalho visa, a partir da 

perspectiva teórica de Jürgen Habermas e Michel Foucault, analisar de que forma é 

possível pensar a incorporação das demandas particulares composta pela comunidade 

LGBT+ dentro do contexto político e social brasileiro do século XXI.  

Ao analisarmos o contexto brasileiro de luta por direitos para os homossexuais 

e as diferentes vertentes dentro da comunidade LGBT+, constata-se que houve 

avanços na esfera jurídica, e neste sentido acreditamos que a teoria de Habermas 

(2012) nos auxilia a explicar de que modo se estabeleceu esta mudança no setor 

jurídico, onde há uma interferência do mundo da vida (de caráter moral) dentro do 

sistema racional operado no Direito. A contribuição de Michel Foucault se dá a partir 

do levantamento histórico que esse autor faz para caracterizar a mudança 

comportamental entre a Idade Média e a Idade Contemporânea. Segundo Foucault 

(2008), estes momentos históricos foram marcados pela passagem de um poder 

repressivo do Estado para um poder restitutivo, de caráter disciplinador. O impacto 

                                                      
6Conforme as informações contidas no link: https://oglobo.globo.com/sociedade/assassinatos-de-lgbt-
crescem-30-entre-2016-2017-segundo-relatorio-22295785 
7 Conforme as informações contidas no link: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
48801567 
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que esta mudança exerceu na mentalidade humana a respeito da sexualidade pode ser 

observado ainda na atualidade, onde as preferências, gostos e hábitos pessoais ainda 

são pautados mais pelos símbolos socialmente agregados dentro das interações 

interpessoais, de caráter microssocial (ligados a fatores como classe ou gênero, por 

exemplo), do que por fatores irracionais.  

 

2 O poder e a dominação em Michel Foucault  

 

O discurso, para Foucault (2008), enquanto rede de enunciados dotados de 

significantes e significados, é uma forma de impor uma verdade aos que ouvem. 

Dentro do que o autor chama de sistemas excludentes das práticas discursivas ocorre 

a eliminação dos que não se adéquam ao padrão aceito pela coletividade social. 

Segundo Foucault (2009) há três formas de sistemas de exclusão: a “Interdição”, que 

é o silenciamento de uma parcela da população pela desconsideração de seus 

repertórios pelo resto da sociedade; a “Separação”, é a rejeição às ideias por elas não 

se adequarem ao que já está imposto e aceito pela coletividade; a “Oposição” lida com 

caráter de respeito e justiça atrelado a um discurso, sendo a aceitação de seu repertório 

relacionado a parâmetros dicotômicos como “verdade” e “mentira”, o “correto” e o 

“errado”. Michel Foucault define o discurso como “Um conjunto de regras anônimas, 

históricas sempre determinadas no tempo espaço, que definiram em uma dada época 

(...) as condições de exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2009, p. 43).  

No primeiro livro da série de três volumes sobre a história da sexualidade 

Foucault (2009) tratou sobre diferentes períodos da sociedade Moderna, abordado, 

sobretudo, a configuração da sociedade europeia dos séculos XVI e XVII, indo até o 

século XIX. Nesse último momento, o autor caracteriza-o como o “exacerbamento da 

sexualidade”. Foucault (2009) analisa como o sistema capitalista e a sociedade 

burguesa em ascensão promoveram o controle da sexualidade dos indivíduos, tanto 

pelas práticas de etiqueta e bons costumes, como pelo ato confessional praticado nas 

igrejas. Assim, o sexo passa a estar atrelado aos códigos da obscenidade. Para Foucault 

(2009), até o século XVIII “regiam as práticas sexuais: o direito canônico, a pastoral 

cristã, e a lei civil. Eles fixavam, cada qual à sua maneira, a linha divisória entre o lícito 

e o ilícito” (FOUCAULT, 2009, p. 37). O “discurso” tem um papel importante neste 

contexto, uma vez que ele que cria a subjetividade nos sujeitos do que é correto e o que 

é errado de se praticar socialmente; assim, legitima-se a “discursividade controladora”. 
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Segundo Foucault (2009, p. 31) “A partir do século XVIII, o sexo das crianças e dos 

adolescentes passou a ser um importante foco em torno do qual se dispuseram 

inúmeros dispositivos institucionais e estratégias discursivas”. No século XIX, através 

do desenvolvimento das ciências humanas, a repressão ganhou características 

científicas. Os “dispositivos de sexualidade”, reuniam saberes, dados, instituições 

sociais, técnicas científicas, e lugares, controlam a sexualidade, como fala e como 

corpo. Foucault (2008) aborda a respeito da “tecnologia de saber” ou “tecnologia de 

poder”, que envolvem relações de poder articuladas mediante a determinação de 

regimes específicos de “verdade”, estes que buscam o controle dos corpos, e da 

formação das individualidades, com vista a criar um todo homogêneo. Estas 

tecnologias de poder atuam, segundo Foucault (2009), de quatro formas: pela 

histerização do corpo da mulher, ligando as características femininas à patologias 

intrínsecas; através da pedagogização do sexo das crianças, que tem o controle das 

instituições educativas; socialização das condutas de procriação, de freio das 

fecundidades; e psiquiatrização do prazer perverso, quando as formas de sexualidade 

tidas como desviantes (como a homossexualidade) passam a ser estudadas, e 

controladas, pelas análises clínicas.  

Em Foucault (2009), o biopoder substitui o controle sobre a vida e a morte 

através do suplício, configurando um controle do Estado sobre as populações de 

massa; o capitalismo, estabelecido na modernidade, gera mecanismos que garantam a 

inserção controlada dos corpos no aparelho de produção. A administração dos corpos 

ocorre através da gestão calculista da vida, atrelada a regulação da população, o 

controle demográfico, a estimativa quanto aos recursos naturais, como também ao 

tempo de vida útil da população. Nesta perspectiva, visa-se criar “corpos dóceis” que 

possam ser submetidos, utilizados, transformados ou aperfeiçoados a partir de 

normas. Segundo Foucault (2009, p. 69) “a hipótese de um poder de repressão que 

nossa sociedade exerceria sobre o sexo e por motivos econômicos, revela-se 

insuficiente se for preciso considerar toda uma série de reforços e de intensificações”.  

Para Foucault (2009) as resistências e práticas de si fazem rupturas com os 

poderes e os saberes hegemônicos. O autor considera que há na Modernidade 

momentos disruptivos que forçam o pensar e a problematização das práticas sociais, 

como também o pensar a si com o propósito de se viver diferentemente dos códigos 

morais estabelecidos. A partir da perspectiva de Foucault (2009) resistir é a 
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capacidade de entrar em relações não calculadas pelas estratégias dos códigos e 

poderes; “resistir” em oposição ao ato de “reagir” (que dá resposta àquilo que o poder 

quer de nós), engloba a criação de possibilidades de existir a partir da criação de forças 

inéditas que movem as “práticas de si” contra a dominação. Sendo assim, a resistência 

ao poder se justifica pelo direito à vida e às particularidades.  

A partir da obra de Foucault (2009) podemos supor que a partir da repressão 

microssocial, reforçada pela biopolítica e biopoder, a violência física e simbólica contra 

a comunidade LGBT+ se legitimou no território brasileiro; somando-se a isto a 

herança da religiosidade lusitana, presente desde o período colonial, entre os séculos 

XVI e XIX.  

Segundo Del Priore (2011), durante a colonização do Brasil ocorreu um processo 

de normatização da sexualidade através dos preceitos do catolicismo e da Medicina 

moderna. Segundo Del Priore (2011, p. 32) “As obras de medicina funcionavam como 

manuais de gestão espermática. Em cada página encontrava-se o temor do desperdício 

(...) o prazer levava à perda de vitalidade”.  

Del Priore (2011) aponta que no Brasil a perseguição aos homossexuais se 

intensificou no século XIX, quando as práticas higienistas (através de políticas 

públicas) do Estado, foram aplicadas com o amparo de médicos e agentes de saúde. 

Além disso, a pederose (pedofilia) e o onanismo (masturbação masculina) eram 

problemáticas que começavam a ser tratadas por vieses científicos pautados na ideia 

de “anomalias” sociais atreladas, entre outros fatores, à orientação sexual. Conforme a 

obra de Del Priore (2011), após a vinda da família real portuguesa para o Brasil, em 

1808, ocorreu uma mudança comportamental na vida privada dos brasileiros; onde 

antes não havia privacidades ou pudores, com o crescimento da urbanização há um 

avanço na forma de fabricação das casas (com maior número de quartos) e maior 

conforto (como a compra de mobiliários importados, como camas, que substituíram 

as redes), além da incorporação de hábitos europeus no cotidiano. Segundo a autora, 

no século XIX a Igreja Católica ainda exercia forte influência entre as camadas mais 

populares e entre as elites. A propagação de sífilis no Brasil, doença infecciosa 

sexualmente transmissível que antecedeu a AIDS/HIV, também intensificou a adoção 

de práticas de higiene corporal na virada do século XIX para o XX. A medicina nesta 

época, conforme Del Priore (2011), era uma referência até mesmo na periodicidade do 

ato sexual entre casais, sendo aconselhado que a prática fosse diminuindo à medida 



 

 

 

 

270 | Habermas 90 anos: ensaios 

 

 

em que a idade do homem avançasse. O número excessivo de relações sexuais por 

semana, segundo os médicos, poderia acarretar em uma série de doenças. Conforme 

Del Priore (2011) essa repressão sexual embasada em pseudociências e religião 

favorecia a busca pelo prazer em parceiras ou parceiros extraconjugais nos prostíbulos 

ou bordéis. Neste contexto de violência e dominação normativa a homossexualidade 

era reprimida, tanto por justificativas médicas, como uma patologia, como também 

pela Igreja Católica, considerando-a um pecado.  

A noção de dominação simbólica abordada na obra de Foucault nos ajuda a 

compreender como as formas de dominação nas relações microssociais ocorrem 

dentro das interações entre heterossexuais e homossexuais. A não aceitação da 

homossexualidade, a infelicidade matrimonial e a vida dentro do “armário” (gíria 

popular para homens e mulheres não assumidos homossexuais) decorre das pressões 

sociais e da imposição normativa que por vezes se sobrepõe às legislações vigentes. 

Ainda que não haja uma sanção normativa do Estado contra a comunidade LGBT+ no 

território brasileiro, o confrontamento ao repertório discursivo desta comunidade é 

frequente, sendo a violência física e simbólica uma constante.  

 

3 O Direito e a Moral 

 

O filósofo alemão Jürgen Habermas, representante da segunda geração da 

Escola de Frankfurt, abordou em suas obras questões referentes à racionalidade e à 

emancipação humana. Habermas se opôs aos teóricos do positivismo científico de base 

iluminista, e aos sistemas fechados de interpretação social. Nascido em 1929, 

Habermas presenciou a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) e experienciou os 

efeitos desta na sociedade europeia. Deste modo, esta vivência se refletiu em sua obra, 

que objetivava compreender a situação histórico-cultural da sociedade a fim de 

converter sua teoria filosófica em uma forma de transformar uma realidade ainda 

marcada por lutas e contradições sociais.  

Habermas é um crítico da teoria da “razão instrumental” conceituada por Max 

Weber (1987), e posteriormente trabalhada pela primeira geração da Escola de 

Frankfurt, composta por Theodor Adorno e Max Horkheimer. A razão instrumental 

consiste na redução das relações sociais ao caráter objetivo e utilitarista, onde o 

cientificismo anula as percepções que não podem ser quantificadas e classificadas de 

modo restrito, como fatores éticos e morais (ADORNO; HORKHEMER, 1985). Tendo 
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como base a teoria de Kant (2001), de imperativos categóricos ligados ao dever moral, 

Habermas (2012) acredita que a razão instrumental gera sujeitos reificados, definindo 

duas características principais: os heterônomos, que se limitam a obedecer às normas, 

e os solitários, que se isolam do contato interpessoal. A razão instrumental também é 

caracterizada por Habermas (2003) pela falta de significado de conceitos como 

“liberdade”, “igualdade” e “solidariedade”. Em contraponto, o sujeito autônomo e 

solidário deve ser movido pelo interesse técnico (aplicação da técnica para benefício 

humano), pelo interesse prático (centrado nas relações), e pelo interesse 

emancipatório (ligado à liberdade do ser humano). Segundo Habermas “Normas 

morais regulam relações interpessoais e conflitos entre pessoas naturais, que se 

reconhecem reciprocamente como membros de uma comunidade concreta” (2003, p. 

147). O interesse emancipatório, guiado pelo interesse técnico-científico, interesse 

prático, e pela Sociologia e História, deve guiar os indivíduos para o caminho da 

liberdade.  

A partir da “Teoria da Ação Comunicativa” (2012), embasada no diálogo e na 

comunicação como formas de se atingir um consenso social pautado pela ética, Jürgen 

Habermas defende uma democracia deliberativa, um sistema político baseado nas 

escolhas éticas, que visem a harmonia. A democracia, para o autor, é a auto-

organização da sociedade por cidadãos unidos comunicativamente, e a política, a 

extensão do uso público da palavra. Sendo assim, conforme Habermas (2012), a 

constituição da sociedade deve prever certas “pretensões”, como: a “inteligibilidade”, 

de comunicação de fácil compreensão; “verdade”, ligado à veracidade dos fatos 

explicitados; “sinceridade”, mostrar o que de fato se acredita; e “correção normativa”, 

onde se deve ser correto conforme os contextos, normas e valores vigentes.  

Habermas (2012) separa em duas esferas a sociedade: “Sistema” e “Mundo da 

Vida”. O Sistema consiste na ação estratégica, ligado ao modo de pensar atrelado aos 

meios de produção capitalistas. Por outro lado, o Mundo da Vida está pautado na 

comunicação, em uma ação comunicativa onde há a harmonia de interesses coletivos, 

um consenso. De acordo com Habermas (1989), como consequência do 

desenvolvimento das sociedades capitalistas houve uma interferência direta do Mundo 

da Vida pelo Sistema; ou seja, as ações estratégicas de sucesso individual, de razão 

instrumental, presentes no sistema, dominaram as ações de afetividade humana. 

Através dos regimes democráticos constituídos da modernidade, é possível fomentar 
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o diálogo e a participação. Deste modo, o sistema passaria a operar para o mundo da 

vida, se configurando uma relação transversal de igualitárias oportunidades de fala. 

Para Habermas (2002, p. 55) o respeito “por cada um, exigido pelo universalismo 

sensível a diversificações, é do tipo de uma inclusão não-niveladora e não-apreensória 

do outro em sua alteridade”. Nesta perspectiva, a linguagem visa alcançar o consenso 

a partir do compartilhamento das percepções de mundo e para dirigir ações dentro de 

uma comunidade de significados (condições de possibilidades). O acordo, ou o 

consenso, ocorre quando todos os participantes do diálogo têm o mesmo direito de 

falar; sendo esta relação de solidariedade possível pelos fatores morais que guiam as 

ações. Uma vez que as estruturas de ação estão orientadas pela reciprocidade, a 

moralidade, intrinsecamente atrelada ao discurso e à ação comunicativa, pode ser 

considerada, na perspectiva de Habermas (1989), uma condição de possibilidade para 

a vida social. Para Habermas (1989, p. 43) “Ao tomarem parte em ações comunicativas, 

aceitam por princípio o mesmo status daqueles cujos proferimentos querem 

compreender”. A ética discursiva, em Habermas (2003), está baseada na compreensão 

do discurso a partir da argumentação utilizada a respeito de normas morais; e com 

isto, estabelecer uma averiguação do que deve ser considerado “moralmente correto”, 

e, consequentemente, estudar as condições em que os diálogos estão inseridos. Após a 

discussão de problemas ligados à moralidade de determinadas ações ocorre a 

produção de consenso, que só é possível pelo debate entre interlocutores válidos (com 

condições de simetria), e através de argumentações plausíveis, pautadas pela razão. 

Em suma, a moral é chegar a acordos mediante racionalidade comunicativa.  

Para o diálogo não se caracterizar como imoral, Habermas (2003) estabelece 

postulados, como: a “universalização”, compartilhar as mesmas normas; e o “ético 

discursivo”, onde não há dogmas ou relativismos, mas sim a imparcialidade. Sendo 

assim, a solidariedade e a universalidade regem as ações. A moral deve ter a capacidade 

de criticar condutas e normas vigentes e dar razões que transcendam sua comunidade, 

incluindo interesses e pretensões. Os discursos argumentativos não excluem membros 

da comunidade; nada que seja capaz de usar a linguagem, o pensamento e a ação. Deste 

modo, argumentar é, segundo a perspectiva de Habermas (2002), o ato de descentrar-

se da própria perspectiva particular. A partir do particularismo de uma reflexividade 

individual é possível chegar às concepções intersubjetivas compartilhadas.  
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A Teoria Crítica de Jürgen Habermas nos auxilia a compreender de que modo 

as questões morais, estabelecidas no mundo da vida, são transferidas para a esfera 

jurídica da democracia representativa brasileira. Uma vez que a moral e o diálogo não 

se mostram suficientes para a convivência harmônica entre os sujeitos, cada vez mais 

plurais e complexos, cabe ao direito servir de complemento nestas relações. A 

realidade do Brasil (conforme demonstrado no início deste texto) se mostra distante 

dos termos de uma “democracia deliberativa” vislumbrada por Habermas, onde o 

consenso é pautado no diálogo e respeito mútuo. O machismo e a homofobia ainda são 

constantes e a garantia de direitos jurídicos torna-se um amparo de proteção legítima, 

tanto das mulheres como dos homossexuais, respectivamente. Sendo assim, o cenário 

de patologia social (de esgotamento da base comunicativa) no Brasil requer uma maior 

presença do Estado (Sistema) sobre a moral (Mundo da Vida); o que não impede que 

o contrário também ocorra, ou seja, que as relações no Mundo da Vida interfiram no 

“Sistema” do país, como ocorreu com a proposição e promulgação de leis que preveem 

juridicamente o direito à união estável de casais ou adoção de crianças por parceiros, 

e parceiras, homoafetivos. A partir disso que se é possível pensar no conceito que 

Habermas (2003) chamado de “universalismo das diferenças”. Fruto do diálogo ético 

condicionado pela igualdade, imparcialidade e universalidade, o “universalismo das 

diferenças” é a única ética universal embasada no consenso, algo que não vem se 

configurando na realidade brasileira. Conforme a teoria de Habermas a força social 

integradora e solidária “que não pode ser extraída apenas de fontes do agir 

comunicativo, deve desenvolver-se através de um amplo leque de esferas públicas 

autônomas” (2003, p. 22). Podemos considerar estas esferas públicas autônomas a 

interação online de denúncias, debates e amparo psicológico que vêm se propagando, 

sobretudo na rede social Facebook. Com enquadramento da homofobia como crime, 

em 2019, tornaram-se populares aplicativos para celular que facilitem as denúncias. 

Além de criarem um mapeamento estatístico dos crimes e de locais de riscos, 

aplicativos como o “Oi advogado” e o “Todxs” servem de suporte para a comunidade 

LGBT+ reagir contra a homofobia. Segundo Gratão (2019) “a ferramenta disponibiliza 

informações sobre organizações em todo o Brasil que trabalham em prol da 

comunidade, e possui um espaço para denúncias de violência”. 

Este universalismo, no entanto, não significa que as pessoas compartilham das 

mesmas concepções de vida; o que ocorre é que há o compartilhamento de 
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procedimento racionais de argumentação. As várias formas de comunidades étnicas, 

grupos linguísticos e fragmentações da sociedade englobam o Patriotismo 

Constitucional, uma cultura política comum que abarca uma cultura constitucional 

onde as diferenças não são relevantes, mas sim a aglutinação das distintas 

sensibilidades pelo acordo normativo racional, intrínseco à democracia.  

Dentro da perspectiva de Habermas (2012), a moral e o direito nas sociedades 

modernas têm uma relação complementar e uma relação diferenciada. A perda da 

eticidade perpassa todos os âmbitos sociais a partir do processo de transição das 

sociedades tradicionais para as modernas. Há uma mudança no modo de 

“fundamentação”, um nível de fundamentação pós-metafísico marcado pelas 

interações cada vez mais complexas e plurais. Deste modo, a moral e o Direito operam 

lado a lado a partir de uma razão comunicativa, uma consequência da crescente 

reflexividade humana. Assim, a ordem jurídica compensa, de modo limitado, dentro 

do mundo dos fenômenos (sistema), as deficiências, ou carências, de uma moral 

racional autônoma que resultou da decomposição da eticidade tradicional.  

 

Conclusão 

 

Os conceitos teóricos de Foucault e Habermas foram utilizados para a 

proposição de uma análise sobre a sociedade brasileira do século XXI; o primeiro nos 

ampara na percepção de como o poder e a dominação atuam na esfera microssocial. 

Em Habermas, os conceitos de “ação comunicativa” e “democracia deliberativa” nos 

dão uma noção de como a sociedade poderia se articular a partir das formas 

comunicacionais do “mundo da vida”. Ou seja, à medida que o conceito de “discurso” 

proposto por Habermas é um meio de se propor o “consenso”, em Foucault é uma 

forma de legitimar o poder sobre o outro; o que acaba se ratificando ao analisarmos a 

sociedade brasileira. Assim, se torna necessária a ação do “Sistema” entre as dinâmicas 

sociais e uma gradativa diminuição da autonomia individual pautada em valores 

morais de reconhecimentos legítimos.  

A moral desempenha um papel importante para a resolução dos problemas na 

coordenação da ação no mundo da vida, porém, não o suficiente em determinados 

casos, como a homofobia. Assim, esta operação de “saber” carece de efetividade e 

critérios absolutos, dada a pluralidade das esferas culturais de valor da modernidade 
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e meios de legitimidade da moral. O Direito positivo moderno, em Habermas, tem a 

peculiaridade de ser um saber cultural e um sistema de ação que se complementa à 

moral ética. A efetividade da moral se dá mediante a coerção do aparato jurídico 

(sistema de ação), que é capaz de ser interpretado tanto como textos repletos de 

proposições e interpretações normativas, como também como um sistema de ação à 

medida que institucionaliza as normas em um sistema jurídico de eficácia imediata. 

Nesta perspectiva, o Direito reduz o indivíduo a uma pessoa dotada de direitos, 

retirando deste o “peso moral” de julgar e agir moralmente conforme os parâmetros 

das exigências cognitivas, motivacionais e organizacionais. A realidade de violência 

simbólica e física no Brasil vem demonstrando que a eficácia das leis que impedem 

atos de intolerância não tem garantido a proteção e o respeito à comunidade LGBT+, 

o que obriga essa parcela da população a buscar outros meios para legitimar suas 

demandas. 
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1 Introdução  

 

A data de 11 de Setembro de 2001 tornou-se um marco no cenário político 

mundial. A violência do evento, as vidas perdidas, o pânico e o consequente terror 

ainda estão vivos na memória daqueles que acompanharam ou presenciaram esse fato. 

Contudo, sem desmerecer a carga emocional do evento, a fatídica data marcou o início 

de uma série de ações que colocam em dúvida a proposta de uma constituição mundial, 

cujo conteúdo é uma premissa reconhecida por todas as nações integrantes da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e é validada mundialmente por essa 

organização. A ascensão de grupos religiosos extremistas, seja no Oriente ou no 

Ocidente, é um fenômeno que aponta para uma nova configuração das sociedades.  

Os eventos pós 11 de Setembro são particularmente interessantes para 

Habermas. O filósofo alemão constantemente ressalta a carga simbólica da queda da 

estátua de Saddam Hussein3, em 9 de Abril de 2003, e os impactos desse ato simbólico 

na política internacional. Os artigos e as publicações de Habermas pós o atentado aos 

Estados Unidos da América, em 2001, são marcados pelo constante questionamento 

sobre a legitimidade da ONU, ou, mais especificamente, sobre qual é o real poder dessa 

organização frente a superpotências militares, como os EUA. 

Em um dos seus artigos, Habermas escreve que 

 
Com a Guerra do Iraque, os Estados Unidos, que por meio século puderam ser 
considerados pioneiros nesse caminho [em direção a um Estado jurídico 
cosmopolita], não só destruíram essa reputação e abriram mão do papel de poder 
garantidor do direito internacional: com sua atuação contrária ao direito 
internacional, eles dão um exemplo devastador para as futuras superpotências.4 

                                                      
1 O presente artigo é fruto de comunicações nos eventos VIII Congresso da Associação Brasileira de 
Filosofia da Religião (ABRF, Ouro Preto, 2019) e Jornada Habermas 90 anos (PUCRS, Porto Alegre, 
2019). Agradeço a CAPES por ter custeado a pesquisa da qual o presente artigo é resultado parcial. 
2 Mestre em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor de Filosofia 
na Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Ricardo.reiter@edu.pucrs.br  
3 Ver, por exemplo, o artigo O que significa a derrubada do monumento?, cuja tradução se encontra no 
livro O ocidente dividido, pgs. 53 à 65. 
4 HABERMAS, Jürgen. O ocidente dividido. São Paulo: Unesp, 2016, pg. 56. 
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A violência dos atentados terroristas globais e a resposta do EUA é a 

extrapolação de tensões que já se fomentam dentro das sociedades. Com a 

globalização, as sociedades tornam-se cada vez mais multiculturais. Sob as premissas 

do mesmo Estado, regidos pela mesma constituição, vivem pessoas e grupos que 

possuem imagens de mundo distintas e por diversas vezes incompatíveis. As tensões 

entre nações, como nos países regidos por governos religiosos muçulmanos contra 

nações ocidentais, em especial os Estados Unidos da América, são uma exibição da 

política internacional de conflitos que acontece dentro de territórios nacionais.  

Para dar conta dessa nova configuração política, Jürgen Habermas formula a 

categoria de “sociedade pós-moderna”, cuja característica é novamente a conciliação 

de visões de mundo religiosas e seculares no debate público. A proposta do filósofo 

alemão não é um retorno a uma configuração social anterior à sociedade secular – 

resultado da modernidade e do Esclarecimento - trata-se, antes disso, de assumir que 

o projeto da modernidade falhou, pelo menos em relação ao fato de a secularização 

absorver os conteúdos religiosos. Dessa forma, o que se presencia atualmente é uma 

tentativa da religião – ou de grupos religiosos – de retornarem ao debate político. 

Uma vez que a premissa do Estado democrático de direito – nos moldes 

defendidos por Habermas – coloca o cidadão como autor e destinatário do direito 

positivo, esse mesmo Estado precisa encontrar formas de incluir os grupos religiosos 

no debate político. Entretanto, surge a questão: como conciliar imagens de mundo que 

são por vezes tão distintas e irreconciliáveis? A proposta habermasiana é investir na 

traduzibilidade de conteúdos religiosos em uma linguagem secular. Contudo, diante 

dessa proposta, uma outra questão se coloca: como se dará essa traduzibilidade e quais 

são os fardos que cada grupo – religiosos e seculares – precisará assumir? 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar – mesmo que sucintamente 

– a proposta habermasiana de traduzibilidade. Para tal, inicialmente serão 

apresentadas algumas considerações sobre o que vem a ser a sociedade pós-secular, 

tal qual cunhada pelo filósofo alemão. Em seguida, é apresentada a formulação 

habermasiana do conceito de reconhecimento. Por fim, a citada proposta de 

traduzibilidade é desenvolvida, em linhas gerais.  
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2 A consciência pós-secular e a sociedade mundial 

 

O tema da religião sempre esteve presente de uma forma ou de outra no 

conjunto do pensamento de Habermas, tendo sua abordagem alterada com o passar 

dos anos. Entretanto, como o próprio autor escreveu em diversas oportunidades, a 

passagem dos anos 1990 para os anos 2000 e posteriores, tem sido marcada por um 

crescente fenômeno de cunho religioso: o fundamentalismo. 

É de certa forma intrigante ver que Habermas entra nos anos 2000 defendendo 

a concepção de uma sociedade pós secular, principalmente por se tratar de um autor 

que insiste na ideia de um projeto de modernidade inacabado. Portanto, é válido 

questionar o que vem a ser uma sociedade pós secular. Para auxiliar nessa análise – 

crucial para compreender a abordagem habermasiana da religião nos seus escritos 

mais recentes – lançar-se-á mão da análise realizada por José Casanova. 

Para Casanova, secular significa desprovido de religião. Contudo, a forma como 

se chegou nesse estágio é mais complexa do que simplesmente ser uma consequência 

da modernização da sociedade. O texto de Immanuel Kant, Beantwortung der Frage: 

Was ist Aufklärung? 5 , ajuda a esclarecer alguns pontos sobre a construção da 

sociedade secular como a conhecemos. Para o filósofo alemão, “o esclarecimento é a 

libertação do homem de sua imaturidade auto-imposta”6. Essa imaturidade é fruto de 

um processo social de imposições e de terceirização – para usar um termo 

contemporâneo – da faculdade de decidir por conta própria. A secularização da 

sociedade é fruto de um processo de amadurecimento da compreensão do mundo. O 

avanço das ciências e da medicina conseguiram dar explicações mais acertadas e 

confiáveis sobre a natureza do que aquelas dadas pela religião, por exemplo. O uso 

público da razão, postulado por Kant, é crucial na construção de uma perspectiva 

secular moderna de interpretar e explicar o mundo. 

A secularidade apresentada por Casanova é, em suma, secularista; é a 

experiência fenomenológica não só por ser passivamente livre, mas de ter sido liberada 

da "religião" como condição para o florescimento humano. Não se trata de escolher ou 

não acreditar em Deus. É mais profundo. É estar liberto das crenças em Deus e não 

                                                      
5 Para fins deste trabalho se utilizará a tradução do original do alemão, realizada por Márcio Pugliesi e 
publicada na revista Cognitio no ano de 2012. 
6 KANT, Immanuel. Resposta à Questão: O que é Esclarecimento? Cognitio: Revista de Filosofia, Trad. 
Márcio Pugliesi. v. 13, n. 1, p. 145. 
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estar disposto a retornar a um estado anterior e, portanto, inferior. Habermas parece 

tratar deste “espírito” de secularização quando postula o termo “pós-secular”.  

As obras mais recentes de Habermas – aquelas escritas a partir dos anos 1990 - 

têm dado bastante ênfase ao tema da religião. Além disso, têm esboçado e cada vez 

mais aprofundado as reflexões do autor acerca da sociedade pós-secular. Em 1993, 

Habermas apresentou um artigo no simpósio que investiu Johann Baptist Metz como 

professor emérito. O artigo7 apresenta algumas considerações feitas por Habermas em 

relação a algumas premissas sustentadas por Metz. É interessante notar que onze anos 

após esse artigo, Habermas fará uma nova interlocução com um teólogo, no caso, o 

então cardeal Ratzinger. A natureza de ambos os textos é diferente, pois apesar de eles 

abordarem questões relacionadas à política, seu conteúdo não é o mesmo. 

No texto de 1993, Habermas explora a tese de Metz que acusa a Igreja Cristã de 

ter perdido seu compromisso com a história ao abraçar o helenismo grego. “Jesus não 

foi cristão, mas judeu”, lembra Metz. E onde estava a Igreja quando judeus morriam 

em Auschwitz? É o questionamento que Habermas levanta a seguir. Ou seja, a igreja 

Cristã parece ter perdido sua raiz histórica ao abraçar o helenismo. Auschwitz talvez 

tenha um valor simbólico muito claro para o Cristianismo: o de negar e romper com 

suas raízes judaicas. Metz critica a leitura agostiniana do Cristianismo, a partir da qual 

há a síntese entre fé e razão, sendo a fé oriunda de Israel e a razão de Atenas. Para Metz 

– e Habermas mostra-se de acordo com ele – as raízes históricas do Cristianismo 

também são fonte de conhecimento, de razão. Não uma razão helenística, mas sim de 

uma razão cujo conteúdo é a própria história e sua memória, uma razão anamnética. 

Contudo, a filosofia não é apenas o pensamento helenista. Durante a história, 

diversas outras correntes foram surgindo e questionando a matriz do pensamento 

grego. Correntes filosóficas como o empirismo, o materialismo histórico, o 

existencialismo – para citar apenas algumas correntes que Habermas faz referência – 

tem seus conteúdos sintetizados por Metz sob o conceito de “rememorar” 

(Eingedenkens). Esse processo de rememorar, de reconhecer questões que competem 

à filosofia, trouxeram para dentro dela, conteúdos que não eram de origem helenística, 

mas que modelaram profundamente as estruturas do pensamento filosófico. 

                                                      
7 O citado artigo foi publicado em espanhol sob o título Israel o Atenas. ¿A quien pertence la razón 
anamnética? Johann Baptist Metz y la unidad en la multiplicidad multicultural, em uma coletânea de 
textos que também recebe o título de Israel o Atena, organizada por Eduardo Mendieta. 
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O artigo de Habermas sobre Meltz termina com algumas considerações sobre 

os desafios propostos ao mundo católico pelo Concílio do Vaticano II. Como já 

mencionado, tal concílio “abriu as portas dos mosteiros”, exortando que os religiosos 

regulares saíssem da vida monástica para a pastoral. Essa “abertura para o mundo” 

trouxe o desafio para a Igreja Católica de dialogar com as religiões não cristãs. Esse 

diálogo entre imagens de mundo distintas – católicas e não católicas – exigiu que a 

Igreja Cristã reavaliasse sua postura frente aos demais grupos que compõem a 

sociedade.  

Contudo, o “caminho da salvação” proposto pela Igreja Católica é um entre 

vários ofertados em sociedades plurais. Ela não pode esperar que sua doutrina seja 

universalmente aceita ou se sobreponha às leis do Estado, assim como não o pode fazer 

qualquer outra instituição ou grupo religioso. A sociedade abarca – em termos 

habermasianos – pessoas com imagens de mundo distintas e muitas vezes 

incompatíveis. Quem garante e sustenta a convivência pacífica é o próprio Estado. 

Na interlocução com o então cardeal Ratzinger, a questão da racionalização da 

fé volta a aparecer, agora sob uma outra perspectiva. Habermas responde ao 

questionamento que foi formulado por Ernst Wolfgang Böckenförde, sobre o Estado 

liberal secularizado alimentar-se de pressupostos normativos que ele próprio não é 

capaz de garantir. 8  Para Habermas, a constituição é viva e está em constante 

atualização. Diante disso, seus cidadãos são membros do Estado, e, portanto, autores 

do direito. Isso implica uma maior participação política. 

 

Tenho por mim que a constituição do Estado constitucional liberal basta a si 
mesma para se legitimar, pois dispõe de um acervo cognitivo de argumentos que 
independe das tradições religiosas e metafísicas. Porém, mesmo com essa 
premissa, continua subsistindo a dúvida do ponto de vista motivacional. É que os 
pressupostos normativos do estado constitucional democrático são mais exigentes 
em relação ao papel dos membros de uma sociedade que são destinatários do 
direito. Dos destinatários do direito espera-se apenas que, no exercício de suas 
liberdades (e pretensões) subjetivas, não ultrapassem os limites legais. Deles 
exige-se que obedeçam às leis obrigatórias da liberdade. Dos cidadãos que exercem 
o papel de Co legisladores democráticos espera-se outro tipo de motivação e 
atitude.9 

 

                                                      
8 Em nota de rodapé, Habermas apresenta que essa questão foi elaborada por Böchenförde em seu texto 
Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, em 1967. 
9 HABERMAS, Jürgen. Fundamentos pré-políticos do Estado de direito democrático? In: SCHULLER, 
Florian (Org.). Dialética da secularização: sobre razão e religião. Aparecida: Idéias & Letras, 2007 B, 
p. 33 – 34. 
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Em um Estado Democrático de Direito, espera-se que os cidadãos se sintam 

motivados a participarem ativamente da vida política. Contudo, não se pode exigir nem 

impor que cidadãos se empenhem em prol de outros ou que se sacrifiquem pelo 

interesse geral. Para uma democracia sobreviver, o cultivo das virtudes políticas é 

necessário. Para Habermas, entretanto, por mais que os cidadãos sejam motivados a 

participar da sociedade a partir de projetos éticos ou formas culturais de vida, isso não 

significa que o Estado não possa, por si só, motivar seus cidadãos para a participação 

política. Muito do que é reproduzido na sociedade liberal possui raízes históricas e faz 

referências a ritos de um estágio social anterior e Habermas não refuta e nem 

menospreza essa bagagem histórica. Pelo contrário, nas entrelinhas do seu texto está 

presente essa carga histórica que é defendida no texto sobre Metz. Parece correto 

afirmar que aquilo que se refere à religião cristã – o resgate de seu passado judaico e 

sua incorporação permitiu que a Igreja Católica fundamentasse suas crenças para além 

do “mundo ideal” – também se aplica ao Estado Democrático de Direito. 

 

Olhando para o passado, vemos naturalmente que um fundo religioso e uma língua 
comum, além de uma renovada consciência nacional, contribuíram para o 
surgimento de uma solidariedade civil altamente abstrata. Porém, nesse meio 
tempo, a mentalidade republicana descolou-se quase que por completo desses 
pressupostos pré-políticos e, o fato de não estarmos dispostos a morrer “pelo 
Tratado de Nice” já não constitui um argumento contra uma constituição europeia. 
(…) O exemplo de uma “política de memória” autocrítica (que hoje já não aparece 
como exceção, pois já está presente também em outros países) mostra como os 
vínculos patrióticos constitucionais podem formar-se e renovar-se no próprio 
meio político. Ao contrário do que poderia sugerir um mal entendido muito 
disseminado, a existência de um “patriotismo constitucional” significa que os 
cidadãos assimilam os princípios da constituição não apenas em seu conteúdo 
abstrato, mas concretamente a partir do contexto histórico de sua respectiva 
história nacional. Se quisermos que os conteúdos morais de direitos básicos criem 
raízes nas mentalidades, o mero processo cognitivo não será suficiente. Convicções 
morais e o consenso mundial em forma de indignação moral sobre as violações 
massivas de direitos humanos levariam tão somente à formação de uma integração 
muito tênue dos membros de uma sociedade mundial politicamente constituída 
(se é que essa existirá um dia). Entre cidadãos, qualquer solidariedade abstrata e 
juridicamente intermediada só pode surgir quando os princípios da justiça 
conseguem imiscuir-se na trama bem mais densa das orientações de valores 
culturais.10 

 

 

Em 2001, ao receber o Prêmio da Paz, concedido pela Associação dos  Livreiros 

                                                      
10 HABERMAS, 2007 B, p. 37–39 
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da Alemanha, Habermas teve a oportunidade de sintetizar em seu discurso o misto de 

emoções e o sentimento de revolta que emanava da sociedade ocidental em virtude dos 

atentados de 11 de setembro daquele ano. Entretanto, Habermas não o fez. Ao invés de 

atacar os grupos religiosos do Oriente, sua obra foi apresentada com o título Fé e saber. 

Por mais que seja um texto curto, ele apresenta uma síntese dessa nova etapa do 

pensamento habermasiano. O fundamentalismo é o tema inicial do discurso. Todavia, 

o autor não apresenta um texto acusatório. Ao contrário, sua preocupação é entender 

o fundamentalismo como um fenômeno moderno, como uma resposta ao processo de 

secularização. Para ele 

 

A “guerra contra o terror” não é uma guerra e no terrorismo também se expressa 
um choque desastrosamente silencioso de dois mundos que precisam desenvolver 
uma linguagem comum, para além da violência muda dos terroristas e mísseis. (…) 
Nós só conseguiremos aferir adequadamente os riscos de uma secularização que 
saiu dos trilhos em outros lugares, se tivermos claro o que ela significa em nossas 
sociedades pós-seculares.11  

 

A secularização foi – e, nesse momento, temos a compreensão histórica do que 

Habermas considera como – a transferência dos bens da igreja para o poder público. 

A maneira como os grupos sociais leem o que aconteceu no processo de secularização, 

é divergente. Para uns, a secularização resultou no processo de domesticação da 

religião, permitindo assim que a sociedade substituísse as crenças religiosas por um 

novo conjunto de crenças, agora fundamentadas sobre as descobertas e os avanços 

científicos. A partir dessa leitura, a secularização permitiu que a sociedade avançasse 

para um estágio racional e superior. Contudo, para outros, a secularização é sinônimo 

de apropriação ilícita. Para esse grupo, o processo de secularização causará – e já está 

causando – a ruína da sociedade moderna uma vez que tira o amparo que os valores, 

os costumes e a tradição religiosa garantiam aos cidadãos. Habermas, entretanto, 

discorda de ambas as leituras. Para ele, a secularização não se resume a um jogo em 

que um lado – a ciência ou a religião – sai ganhando em detrimento do outro.  

 

Essa imagem não é adequada para uma sociedade pós-secular que se ajusta à 
sobrevivência de comunidades religiosas em um ambiente cada vez mais 
secularizante. Não é levado em conta o papel civilizador de um senso comum 
[Commonsense] democraticamente esclarecido que, em meio aos ânimos 
exacerbados da luta cultural, funciona como um terceiro partido, pavimentando 
seu próprio caminho entre a ciência e a religião. É certo que, do ponto de vista do 

                                                      
11 HABERMAS, Jürgen. Fé e saber. Trad. Fernando Costa Mattos. São Paulo: Ed. Unesp, 2013, p. 4. 
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Estado liberal, só merecem o predicado de “razoáveis” as comunidades religiosas 
que, segundo seu próprio discernimento, renunciam à imposição violenta de suas 
verdades de fé, à pressão militante sobre as consciências de seus próprios e tanto 
mais à manipulação para atentados suicidas. 12 

 

 

Em dezembro de 2001, Habermas foi entrevistado pela professora de Filosofia 

Giovanna Borradori13. O eixo central da entrevista foi a relação entre fundamentalismo 

e terrorismo. O autor alemão faz reflexões pertinentes para a finalidade do presente 

capítulo. Ao ser questionado pela entrevistadora, sobre o porquê de o 

fundamentalismo ser um fenômeno especificamente moderno, ele apresenta uma 

interessante formulação sobre o que é fundamentalismo. Conforme o autor, 

 

“Fundamentalista” tem um tom pejorativo. Com esse predicado caracterizamos 
um estado de espírito que persiste na imposição política das próprias convicções e 
razões mesmo quando elas são qualquer outra coisa, menos universalmente 
aceitáveis. Isso vale em especial para verdades da crença religiosa. No entanto, não 
podemos confundir o dogmatismo e a ortodoxia com o fundamentalismo. Cada 
doutrina religiosa se apoia em um núcleo dogmático de verdades de fé. E, às vezes, 
existe uma autoridade como o Papa ou a Cúria Romana que estabelece quais 
concepções divergem desse dogma e, consequentemente, da ortodoxia. Uma 
ortodoxia como esta só se torna fundamentalista quando os guardiões e 
representantes da verdadeira fé ignoram a situação epistêmica de uma sociedade 
pluralista no que diz respeito às visões de mundo e que persistem – até mesmo 
com violência – na obrigação política e na obrigatoriedade universal de sua 
política. (HABERMAS, 2013, p. 33–34.  

 

 

A modernidade, para Habermas, tem o efeito de provocar nas grandes religiões 

mundiais uma revisão de seu projeto de pretensão de verdade. Pelo menos foi o que 

ocorreu em toda a Europa. Com os avanços científicos, impulsionados pelo Iluminismo 

e pelas cismas dentro do próprio Cristianismo, a Igreja Católica precisou repensar sua 

atuação no mundo. Não seria mais possível impor sua visão de mundo como verdade 

irrefutável, a partir da violência e censura, sem pagar um preço. O fato é que a Europa 

vivia uma realidade distinta daquela da Idade Média: a sociedade havia se tornado 

secular e era composta por uma diversidade de públicos. A imagem de mundo cristã 

competia agora com as imagens de outros grupos religiosos em uma sociedade onde o 

conhecimento científico delimitava os discursos religiosos que buscavam dar conta de 

                                                      
12 HABERMAS, 2013, p. 6 
13 A entrevista faz parte do livro Der gespaltene Westen: Kleine Politische Schriften X. O citado livro foi 
traduzido no Brasil pela Editora Unesp com o título O Ocidente dividido e a entrevista recebeu o título 
Fundamentalismo e terrorismo. Para fins deste trabalho, se utilizará a publicação brasileira da obra.  
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explicar o mundo. A Igreja cristã precisou desenvolver uma consciência reflexiva sobre 

seu papel no mundo, agora pluralizado. Essa postura da instituição teve, para 

Habermas, um importante papel na formação política dos crentes que agora viam que 

o uso da violência para impor sua verdade de fé não era o melhor caminho a ser 

adotado. Para Habermas, “foi apenas esse impulso cognitivo que tornou possível a 

tolerância religiosa e a separação da religião de um poder estatal neutro no que diz 

respeito às visões de mundo”14. 

Em contrapartida,  

 
Quando um regime contemporâneo como o Irã se recusa a efetuar essa separação, 
ou quando movimentos de inspiração religiosa almejam a restauração de uma 
forma de vida islâmica de teocracia, nós chamamos isso de fundamentalismo. Eu 
explicaria essa mentalidade fanática e endurecida a partir da repressão de 
dissonâncias cognitivas. Ela se torna necessária quando, sob as condições 
cognitivas do conhecimento científico do mundo e do pluralismo de visões de 
mundo – portanto, depois que a inocência da situação epistêmica de uma 
perspectiva abrangente sobre o mundo já tinha sido há muito perdida -, propaga-
se o retorno da exclusividade de crenças pré-modernas. Essa atitude produz 
dissonâncias cognitivas porque as relações complexas de vida nas sociedades 
pluralistas só são compatíveis com um forte universalismo de respeito igual a todos 
– sejam eles católicos ou protestantes, mulçumanos ou judeus, hindus ou budistas, 
crentes ou ateus.15  

 

 

3 A questão do reconhecimento 

 

Nas últimas duas décadas, Habermas tem se debruçado sobre o problema da 

intolerância religiosa em sociedades plurais. Sua aposta para superar tal questão é a 

traduzibilidade de conteúdos religiosos para uma linguagem secular. Para dar 

andamento na presente discussão aqui desenvolvida, algumas considerações sobre 

reconhecimento fazem-se necessárias. É necessário, entretanto, considerar que o 

conceito de reconhecimento, que agora se torna central na medida em que se pretende 

viabilizar tal proposta apresentada por Habermas, não é um termo que tem uma 

interpretação e conceituação única. Também não é possível, neste momento, fazer um 

profundo resgate histórico da gênese do conceito de reconhecimento na teoria social; 

contudo, algumas linhas precisam ser desenvolvidas para que se possa razoavelmente 

desenvolver a proposta apresentada por Habermas.  

                                                      
14 HABERMAS, 2013, p. 34. 
15 HABERMAS, 2013, p. 35. 
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De fato, para Habermas, a traduzibilidade de conteúdos necessita que, em 

primeiro lugar, o crente religioso seja reconhecido como alguém que tem algo 

importante a ser apresentado no debate da esfera pública. Para que haja a 

possibilidade de ele ser reconhecido, é necessário que, antes disso, o indivíduo também 

seja tolerado politicamente dentro dessa sociedade, ou seja, que ele seja portador de 

direitos políticos de igual ordem a qualquer outro cidadão. Desse modo, a proposta de 

Habermas, dá um passo significativo em relação a sua teoria de democracia 

deliberativa, já que busca apresentar uma solução que seja viável para um problema 

pertinente dentro da sociedade atual: a questão do multiculturalismo. Dentro do 

multiculturalismo em específico, a questão da religião ou das diversas imagens de 

mundo com fundamentação religiosa apresenta-se como um problema que, 

historicamente, não foi bem solucionado. Tradicionalmente, os governos e as 

sociedades não souberam lidar com aquele que crê diferente. Entretanto, é na 

sociedade contemporânea, principalmente na sua configuração após a década de 1990 

e com o início dos anos 2000 que a questão da convivência com aquele que crê 

diferente e que agora vive na mesma sociedade que eu, frequenta os mesmos espaços, 

possui ou deveria possuir, os mesmos direitos passa a ser um problema.  

A mais clara formulação de reconhecimento para Habermas aparece no artigo 

Struggles for recognition in the democratic constitutional state 16, publicado em 1994. 

O citado artigo é uma resposta a formulação de reconhecimento cunhada por Charles 

Taylor17 Logo no começo de seu artigo, o autor alemão reafirma sua posição em relação 

às constituições modernas. De fato, para Habermas, a constituição de um país é viva, 

na medida em que ela deve, constantemente, ser atualizada para cumprir seu papel. 

Conforme o autor, “a constituição faz valer exatamente os direitos que os cidadãos 

precisam reconhecer mutuamente, caso queiram regular de maneira legítima seu 

convívio com os meios do direito positivo”18. Portanto, transparece já no começo do 

seu artigo, um desacordo em relação à proposta de reconhecimento de Taylor – que é 

criticado pelo autor alemão e cuja conceituação de reconhecimento se dá na esfera 

                                                      
16 No presente trabalho optou-se por utilizar a tradução em português presente na obra A inclusão do 
outro. 
17 A discussão sobre o conceito de reconhecimento formulado por Taylor pode ser conferida na obra 
Multiculturalism: examining the politics of recognition, publicada em 1994. Participam dessa 
discussão – além de Taylor e Habermas – Amy Gutmann, K. Anthony Appiah, Steven C. Rockefeller, 
Michael Walzer e Susan Wolf. 
18 HABERMAS, 2007A, p. 229 
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cultural -, uma vez que Habermas alerta que “uma teoria dos direitos, se entendida de 

forma correta, jamais fecha os olhos para as diferenças culturais”19. 

Sobre esse ponto, torna-se útil o comentário de Saavedra e Sobottka: 

 

Na resposta que Habermas dá a Taylor, ele contesta tanto a necessidade de se 
distinguir entre duas leituras do liberalismo para poder acolher a pluralidade 
cultural, como também a possibilidade de que, num estado democrático de direito, 
a sobrevivência intacta de determinadas identidades coletivas possa ser 
assegurada pela via legal. Em sua visão, a luta pelo reconhecimento não precisa, e, 
a rigor, nem deveria passar pela reivindicação de proteção de formas específicas 
de vida, mas pela constituição de uma esfera pública na qual as diferentes formas 
de vida podem ser defendidas argumentativamente e os indivíduos podem compor 
livremente o leque de suas adesões "identitárias".20 

 

 

O ponto para Habermas está na interpretação equivocada de Taylor sobre a 

relação entre Estado de direito e democracia 21 . Para Taylor, são os tribunais que 

decidem quais direitos cabem a cada um; dessa forma, argumenta Habermas, “o 

princípio do direito igual para todos encontra validação tão-somente sob a forma de 

uma autonomia juridicamente apoiada, à disposição do uso de qualquer um que 

pretenda realizar seu projeto de vida pessoal” 22 . A partir da leitura de Taylor, a 

autonomia não é efetivada, uma vez que os sujeitos não se reconhecem como autores 

e destinatários do direito, estando eles mesmos submetidos enquanto sujeito privado 

à lei da qual são autores. A partir dessa posição habermasiana, o reconhecimento passa 

pela esfera do direito porque para que o sujeito privado seja autor do direito do qual 

ele é destinatário, é preciso que ele seja reconhecido como sujeito político de igual 

ordem como os demais membros da sociedade. Dessa forma, não deve haver uma 

diferenciação entre os cidadãos de uma mesma sociedade. Contudo, Habermas não é 

ingênuo e assume que a plena efetivação desse nexo interno entre direito e democracia 

só é efetivado à medida que as minorias ou públicos que não possuem espaço na esfera 

pública se organizam e reivindicam para si o reconhecimento político.  

                                                      
19 HABERMAS, 2007A, p. 234. 
20 SAAVEDRA, Giovani A.; SOBOTTKA, Emil A. Discursos filosóficos do reconhecimento. Civitas - 
Revista de Ciências Sociais, v. 9, n. 3, 2009, p.390 
21 Não há espaço aqui para fazer uma profunda análise de como Habermas interpreta essa relação. Uma 
análise mais profunda pode ser obtida ao se analisar suas obras sobre direito, principalmente os dois 
volumes de Faktizität und Geltung. A menção que se faz no presente trabalho restringe-se a análise que 
Habermas expõe essa relação no artigo que está sendo apresentado. 
22 HABERMAS, Jürgen (Ed.). A inclusão do outro: estudos de teoria política. Trad. George Sperber; 
Paulo Soethe. São Paulo: Loyola, 2007 A, p. 234. 



 

 

 

 

288 | Habermas 90 anos: ensaios 

 

 

Para o professor Sobottka, a resposta habermasiana para a pergunta: se a luta 

por identidades coletivas é compatível aos direitos subjetivos?, é sim. Habermas 

apresenta uma distinção entre o respeito à identidade de cada indivíduo e o respeito 

pelas visões de mundo de grupos desprivilegiados. Se o direito às liberdades subjetivas 

iguais é o único direito humano (Kant), então não há por que haver conflito entre os 

dois direitos descritos acima, uma vez que o segundo é uma decorrência do primeiro. 

Diante disso, uma ordem jurídica é neutra porque permite que dentro dela cada 

indivíduo possa escolher e realizar sua própria concepção do que é bom23. 

Ainda segundo Sobottka,  

 

A forma do direito que as decisões normativas prévias tomadas no plano político 
assume é definida por Habermas como uma estrutura artificial formal, 
individualista, coercitiva, positivada escrita por via procedimental. Esse direito só 
pode regrar o comportamento das pessoas, não suas motivações - não obstante 
isso, a subsistência de uma ordem jurídica no tempo depende também de que ela 
seja aceita como legítima, que ela assegure a todos os cidadãos por igual a 
autonomia.24. 

 

 

Conforme Habermas, a configuração democrática do direito não atua apenas 

levando em consideração princípios morais, como se demarcasse politicamente o que 

está no escopo moral, na busca pelo todo. Mas sim, o sistema de direitos acata as 

reivindicações coletivas que são fruto das lutas por reconhecimento. Diante disso, há 

uma diferenciação entre normas morais e normas jurídicas. Enquanto a primeira 

regulamenta de forma geral a interação entre sujeitos, a segunda refere-se a interações 

entre os grupos em uma sociedade concreta e remontam a decisões de um legislador 

local25. Habermas ainda salienta que “é preciso poder entender as decisões de um 

legislador como efetivação do sistema de direitos e suas políticas como configuração 

desse mesmo sistema”26. 

Conforme explica o professor Sobottka,  

 

Assim, para Habermas, cada indivíduo e cada grupo dentro do estado democrático 
de direito tem assegurado a sua integração pelo consenso mínimo sobreposto, no 
sentido dado por Rawls; no patriotismo constitucional os cidadãos do estado se 
agregam em torno de um projeto comum, no qual, ao mesmo tempo, podem 

                                                      
23  SOBOTTKA, Emil Albert. Reconhecimento: novas abordagens em teoria crítica. São Paulo: 
Annablume, 2015, p. 66 – 67. 
24 SOBOTTKA, 2015, p. 68. 
25 HABERMAS, 2007A, p. 244–245 
26 HABERMAS, 2007A, p. 245 
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defender publicamente a validade do seu modo específico de vida e se expõem os 
questionamentos que seus concidadãos fazem a eles, e que exigem uma 
fundamentação racional. Por meio dessa integração em dois níveis - política e ética 
-, direitos subjetivos fundamentais assegurados a todos são compatíveis com a luta 
por identidades coletivas; não há entre elas colisão porquanto a primeira é vista 
como pressuposto para a segunda27. 

 

Em sociedades multiculturais, identidades e culturas só se mantêm vivas 

enquanto estiverem em constante processo de atualização. Como nas sociedades 

plurais há uma variedade de culturas que estão em contato, é natural que elas passem 

por constantes processos de revisão e autotransformação, em que alguns elementos 

são abandonados, outros adaptados e alguns são mantidos. Negar esse processo de 

atualização é cair no perigoso caminho do radicalismo cultural, “nos 

fundamentalismos, que se recusam a dialogar e reivindicam para si exclusividade para 

certas formas de vida, sem perceberem que aquilo de substantivo que buscam 

preservar a rigor já não subsiste” 28 . Para Habermas, a cultura é um conjunto de 

estruturas que aparece quando, na esfera pública, indivíduos ou grupos, discutem 

sobre questões como vida boa, por exemplo. Cabe ao Estado democrático de direito 

assegurar que indivíduos ou grupos com diferentes imagens de mundo possam discutir 

racionalmente.29 

 

4 Traduzibilidade de conteúdos religiosos 

 

Habermas defende que a religião desempenha um papel fundamental no que 

diz respeito a dilemas éticos ou ao caráter subjetivo de tomadas de decisão tecnicista. 

Desse ponto de abordagem, pode-se concluir que, apesar de terem imagens de mundo 

inconciliáveis por diversas vezes, ambos têm algo relevante a ser dito sobre o mesmo 

objeto que está em disputa. No diálogo com o então cardeal Ratzinger, Habermas 

escreve que 

 
A expressão “pós-secular” tributa às comunidades religiosas não apenas 
reconhecimento público pela contribuição funcional que elas prestam à 
reprodução de motivos e atitudes. Na verdade, reflete-se na consciência pública de 
uma sociedade pós-secular uma convicção normativa que traz consequências para 
as relações políticas dos cidadãos não crentes com os crentes. Começa a prevalecer 
na sociedade pós-secular a ideia de que a “modernização da consciência pública” 

                                                      
27 SOBOTTKA, 2015, p. 69 – 70. 
28 SOBOTTKA, 2015, p. 68 – 69.  
29 SOBOTTKA, 2015, p. 70 



 

 

 

 

290 | Habermas 90 anos: ensaios 

 

 

afeta de maneira defasada tanto as mentalidades religiosas quanto as seculares, 
modificando-as de forma reflexiva. Entendendo a secularização da sociedade como 
um processo comum de aprendizagem complementar, ambos os lados estarão em 
condições de levar a sério em público, por razões cognitivas, as respectivas 
contribuições para temas controversos.30  

 

Vale ressaltar que essa integração entre fé e saber é totalmente distinta daquela 

que gera o fundamentalismo. Habermas defende uma integração construtiva e 

racional, na qual crentes e não crentes dialoguem nas esferas públicas buscando 

sempre, na medida do possível, a construção de consensos. Essa disponibilidade e 

abertura para o diálogo impõe fardos que podem aparentar uma não distribuição de 

forma igualitária. O crente precisa traduzir sua linguagem sagrada para uma 

linguagem secular para que possa se fazer compreender. Ao não crente cabe a tarefa 

de estar aberto ao diálogo com o crente e o exercício de revisão de seus próprios valores 

éticos e culturais. Entretanto, para a manutenção da democracia, nos moldes 

deliberativos conforme proposto por Habermas, cabe a comunidade secular 

compreender a exigência da comunidade religiosa. Diante disso, cabe ao não crente 

também o esforço de reconhecer no discurso do crente uma reivindicação válida e 

relevante sobre a pauta em discussão.  

A tradução da linguagem religiosa para a secular, bem com a disponibilidade 

para dialogar com o outro não são ações que facilmente podem ser realizadas. Ambas 

passam por uma mudança epistêmica. O crente precisa partir de uma consciência 

religiosa para uma consciência reflexiva, enquanto o não crente precisa superar, de 

forma autorreflexiva, a consciência secular. Uma vez que não há como negar a 

importância política da religião e como ela está moldando a sociedade, saindo da esfera 

privada para a esfera pública, faz-se necessário encontrar um meio de conciliar as 

imagens de mundo distintas e que, a prima face, são inconciliáveis.  

Para Habermas, o senso comum deve ser esclarecido sem ressalvas, uma vez 

que ele é responsável por criar uma série de ilusões sobre o mundo. Esse efeito é 

potencialmente aumentado com o uso da internet. Basta lembrar das frequentes ondas 

de fakenews. Contudo, é preciso fazer algumas ressalvas sobre a intervenção da ciência 

sobre o mundo. O método científico é um método de despersonalização de seu objeto. 

Quanto mais a ciência analisa, estuda e descobre algo sobre determinado objeto ou 

forma de vida, mais coisificado seu objeto de vida se torna. Por isso, o método de 

                                                      
30 HABERMAS, 2007B, p. 52. 
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explicação científica é tão distante do método de explicação do senso comum. A ciência 

nunca poderá dar conta da auto compreensão humana. Mesmo que ela venha a 

esclarecer o senso comum, as informações científicas por si só não serão o suficiente 

para fundamentar e justificar uma escolha. O senso comum está entrelaçado com a 

consciência humana. 

Diante disso, por mais que a motivação inicial e a justificativa pela manutenção 

da democracia em sociedades cada vez mais plurais seja válida, ainda permanece a 

questão do ônus da traduzibilidade. Cabe ressaltar aqui que os grupos religiosos 

colocam para si a exigência da razoabilidade e não os grupos não crentes. Na medida 

em que buscam participar do debate público, os grupos religiosos percebem que 

precisam traduzir seus discursos. Com isso, como salientado, a traduzibilidade 

apresenta fardos criados pelos grupos para si mesmos. Os grupos não crentes também 

criam seus próprios fardos, ao se disporem a dialogar com os grupos religiosos dentro 

das esferas públicas. Diante disso, é importante o questionamento: até que ponto o 

esforço empregado em tal tarefa é colocado de forma proporcional? 

O ponto inicial para responder essa questão é definir o que é imprescindível aos 

grupos religiosos para que possam participar do debate público. Habermas apresenta 

a cláusula da razoabilidade, a partir da qual  

 

só merecem o predicado “razoáveis” as comunidades religiosas que, segundo seu 
próprio discernimento, renunciam à imposição violenta de suas verdades de fé, à 
pressão militante sobre as consciências de seus próprios membros, e tanto mais à 
manipulação para atentados suicidas.31 

 

Excluem-se do debate os grupos religiosos que, por si, não estão abertos ao 

diálogo. Vale relembrar que, para Habermas, como imagens de mundo distintas 

entram em contato é natural que ambas passem por constantes atualizações, seja 

abandonando antigos hábitos, incorporando novos ou ressignificando outros. Grupos 

que não estão abertos a essa proposta não podem ser considerados como razoáveis, 

uma vez que não estão dispostos a repensar sua imagem de mundo. Apesar de 

Habermas tratar das imagens de mundo religiosas, essa dinâmica aplica-se a todos os 

grupos fundamentalistas, sejam religiosos ou culturais, como por exemplo, grupos 

regionalistas, étnicos ou similares. 

                                                      
31 HABERMAS, 2013, p. 6 
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Voltando ao ponto que aqui interessa, o processo da traduzibilidade exige que 

grupos religiosos que estão dispostos a participar do debate público estejam cientes de 

que a esfera pública é um espaço permeado por outras imagens de mundo que 

provavelmente são dissonantes em relação a sua imagem de mundo. Em segundo 

lugar, os grupos religiosos precisam adaptar-se à autoridade das ciências, já que é ela 

que detém o monopólio social do conhecimento. Por fim, precisam compreender e 

aceitar que o Estado democrático de direito se fundamenta sobre uma moral profana.32 

O termo “profana” é utilizado por Habermas para recordar que a moral secular não 

está vinculada a nenhuma imagem de mundo religiosa. 

As disputas sobre questões cujas imagens de mundo dos diversos grupos que 

compõem a sociedade são divergentes – cita-se como exemplo o aborto, a maioridade 

penal, a pena de morte e similares – e costumam não resultar em consensos, ao menos 

não em um primeiro momento. Habermas atenta para o papel do Estado nessas 

situações: “no conflito entre pretensões do saber e as pretensões de fé, o Estado, sendo 

neutro no que diz respeito às visões de mundo, não tem qualquer predisposição a 

tomar decisões políticas em favor desta ou daquela parte”33. Essa neutralidade do 

Estado confirma a posição habermasiana pela manutenção de um liberalismo no qual 

o Estado não interfere na manutenção ou concessão de privilégios ou regalias a um 

determinado grupo em detrimento dos demais.  

Em seu texto A religião na esfera pública, Habermas faz algumas considerações 

à expressão “uso público da razão”, cunhada por Rawls. O citado texto é especialmente 

relevante devido à construção argumentativa que o autor alemão propõe. Ao iniciar 

pela proposta de Rawls, apresentando algumas críticas que tal modelo recebeu, 

Habermas expõe sua alternativa, a partir da qual pretende conciliar ou mediar os 

conflitos oriundos de choques de imagens de mundo inconciliáveis na esfera pública.  

De certa forma, a proposta do uso público da razão é o ponto de partida para a 

proposta da traduzibilidade de conteúdos religiosos para a linguagem secular. 

Conforme escreve Habermas, “a autocompreensão do Estado constitucional 

democrático formou-se no quadro de uma tradição filosófica que invoca uma razão 

“natural”, ou seja, unicamente argumentos públicos, que pretendem ser igualmente 

acessíveis a todas as pessoas”34. 

                                                      
32 HABERMAS, 2013, p. 7 
33 HABERMAS, 2013, p. 8. 
34 HABERMAS, 2015, p. 233 
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Uma vez que o processo de secularização da sociedade, com o Esclarecimento, 

funda um Estado cujos princípios morais são alicerçados sobre uma moral profana, 

não religiosa, a linguagem que é acessível a todos não é mais a religiosa. Portanto, aqui 

começa a transparecer o problema central da conciliação de imagens de mundo: como 

se dá a distribuição dos ônus? 

Por mais que “o direito fundamental da liberdade de consciência e da liberdade 

religiosa”35 seja a resposta política dada ao desafio do pluralismo religioso, ainda não 

está solucionada a questão do esforço que será empreendido por grupos religiosos para 

que possam reivindicar participação política em temas que lhes tocam. Em tese, a 

partir do momento que as comunidades religiosas vivem em um Estado liberal, todos 

os temas e pautas políticas dizem respeito a elas. Por mais que a constituição de um 

Estado democrático de direito fundamenta-se – na leitura de Habermas – na premissa 

de que é o cidadão autor e destinatário do direito positivo, os grupos religiosos ou 

crentes não têm sua participação garantida na construção do direito positivo, não ao 

menos sem um grande esforço que os não crentes estão isentos de cumprir. 

Habermas ressalta que, apesar da liberdade religiosa, são os grupos que 

precisam fomentar espaços de tolerância – em caráter positivo – para que seja possível 

a plena participação de todos os grupos no debate público e na construção de uma 

constituição que seja de todos para todos.  

Esses pressupostos, que são definidos por Rawls, permeiam a proposta 

habermasiana de traduzibilidade. De fato, para que os cidadãos se sintam autores do 

direito positivo, é necessário que possam participar de igual forma na construção do 

referido direito. Por outro lado, o debate na esfera pública deve se dar através de 

argumentos racionalmente aceitáveis, ou seja, que tenham uma linguagem acessível a 

todos e que possam ser justificados. Habermas acrescenta aqui o ponto da exigência 

de justificação. Quando algum assunto ou tema for para a esfera pública, os grupos 

têm o direito de discutir sobre ele a partir das suas imagens de mundo. Entretanto, é 

necessário que se justifique racionalmente as suas posições. Esse processo é o que 

Forst denomina de direito à justificação: todo cidadão tem o direito de justificar sua 

posição e de exigir justificação da posição do outro. 

A posição de Rawls acaba por não permitir que conteúdos religiosos venham a 

pautar ou ter espaço na esfera pública – esfera pública no modelo habermasiano, no 

                                                      
35 HABERMAS, 2015, p. 233 
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caso. Como o debate deve se pautar a partir da razão, fica o questionamento se grupos 

religiosos que têm posicionamento contra o aborto a partir de uma imagem de mundo 

religiosa poderiam encontrar argumentos racionais para justificar sua posição, sem 

precisar fazer uso de premissas ou argumentos fundamentados na sua visão religiosa 

da sacralidade da vida, por exemplo. 

A partir dessa breve reconstrução da proposta de Rawls, Habermas apresenta 

algumas contraposições e críticas. Dentre elas, duas merecem destaque aqui – para 

ilustrar o problema. A primeira refere-se à participação histórica dos grupos religiosos 

na aquisição e luta por direitos sociais. Por mais que a religião tenha servido 

historicamente para justificar a discriminação, perseguição e repressão, não há como 

negar a importância das lutas de líderes religiosos como Martin Luther King, por 

exemplo. 

O segundo ponto a ser destacado refere-se ao papel da religião na vida do 

religioso. Rawls coloca como condição para participação dos religiosos nos debates 

políticos uma cisão entre as convicções religiosas e seculares. A questão aqui é se essa 

cisão é possível ou se ela não é apenas uma exigência que já exclui grupos religiosos do 

debate político. Na medida em que apenas argumentos racionais e seculares serão 

levados em consideração, qual é a efetiva participação de grupos religiosos? 

Habermas reconhece que “os limites entre os argumentos seculares e religiosos 

são inevitavelmente fluidos”36. Portanto, a proposta de Rawls, acaba não respondendo 

satisfatoriamente à questão em debate, não ao menos em uma configuração social pós-

moderna. Diante disso, o autor alemão apresenta sua proposta de traduzibilidade que, 

de certa forma, busca encontrar um caminho que, por um lado, não exclua de todo o 

crente do debate público e, ao mesmo tempo, evite cair em um relativismo moral 

extremo.  

O Estado liberal não deve transformar a separação institucional exigida entre a 
religião e a política num fardo mental e psicológico inexigível para os seus cidadãos 
religiosos. No entanto, tem de esperar deles o reconhecimento do princípio do 
exercício mundividencialmente neutro do poder. […] Os cidadãos religiosos 
podem muito bem reconhecer esta “reserva de tradução institucional” sem ter de 
cindir a sua identidade em porções públicas e privadas, quando tomam parte em 
discussões públicas. Por isso, deveria ser-lhes lícito expressarem e fundamentarem 
as suas convicções numa linguagem religiosa mesmo naqueles casos em que não 
encontrarem “traduções” seculares para elas.37 

 

                                                      
36 HABERMAS, 2013 p. 8. 
37 HABERMAS, 2015, p. 243. 
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Aqui já há uma diferença em relação à proposta de Rawls. Habermas abre a 

possibilidade da não tradução de conteúdos religiosos para uma linguagem secular. O 

filósofo alemão busca atenuar o fardo imposto pela proposta do autor norte-

americano. A liberdade religiosa, defende Habermas, tem como contrapartida “uma 

pacificação do pluralismo das visões de mundo cujos custos se mostram desiguais”38. 

E se mostram desiguais porque, na prática, a liberdade religiosa, conforme defendida 

por Rawls, impõe aos religiosos a tarefa de fazerem-se entender no debate político. 

Conforme aponta Habermas, “são eles que têm de traduzir as suas convicções 

religiosas para uma linguagem secular antes de tentar, com seus argumentos obter o 

consentimento da maioria”39. 

É importante ressaltar que, em Habermas, as tradições religiosas possuem 

capacidades e conteúdos que não devem ser marginalizados ou desprezados. Conforme 

o autor, os grupos religiosos possuem uma “capacidade de articulação especial para 

intuições morais, especialmente no que diz respeito a formas sensíveis de uma 

convivência humana”. Mas para que essa capacidade se efetive, é necessário garantir 

um processo de participação igual de todos os públicos na esfera pública. E essa 

participação só é possível através de um processo de traduzibilidade de conteúdos que 

seja entendido como uma tarefa cooperativa, tanto de cidadãos religiosos como não 

religiosos.  

 
Só sob a reserva de tradução é que os cidadãos religiosos podem pronunciar-se 
licitamente na sua própria linguagem; este ônus é compensado pela expectativa 
normativa de os cidadãos seculares do Estado se abrirem a um possível conteúdo 
de verdade proveniente dos contributos religiosos e se aventurarem em diálogos 
em que os motivos religiosos poderão emergir sob a forma metamorfoseada de 
argumentos geralmente acessíveis. […] Pois, sem uma tradução que vá sendo bem 
conseguida, não há nenhuma perspectiva de o conteúdo das vozes religiosas 
conseguir entrar nas agendas e nas negociações das instituições estatais e “contar” 
no processo público subsequente.40 

 

A questão permanece. Não há garantias de que haverá abertura e disposição do 

público secular em considerar os argumentos de grupos religiosos. Inclusive, o autor 

defende que a tarefa da traduzibilidade precisa ser realizada de forma cooperativa por 

                                                      
38 HABERMAS, 2013 p. 15. 
39 HABERMAS, 2013 p. 8. 
40 HABERMAS, 2015, p. 245. 
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parte dos não crentes. Caso isso não aconteça, os grupos religiosos acabarão 

sobrecarregados. 

 

A resposta habermasiana para esta questão passa pelo papel da esfera pública. É 
nela que grupos religiosos e não religiosos podem apresentar seus argumentos 
sobre suas posições e estes argumentos podem ou não estar ancorados em visões 
de mundo religiosas. Isso porque é a esfera pública o espaço do debate e do 
confronto de imagens de mundo distintas. Como o próprio autor defende, o uso 
público da razão – em virtude da traduzibilidade de conteúdos religiosos – “só 
pode ser exigido por igual a todos os cidadãos, se os cidadãos religiosos e os 
seculares passarem por processos de aprendizagem complementares”.41 

 

Entretanto, o próprio Habermas ressalta que, supor que haja essa via de 

conhecimento complementar não deixa de ser problemático. “de que perspectiva é que 

nos é lícito afirmar que a conflagração fragmentadora entre convicções 

fundamentalistas e secularistas é o resultado de “déficits de aprendizado?”.42 

Habermas não dá uma resposta definitiva para essa questão, talvez até porque 

essa questão não possua uma resposta que possa ser aceita dentro do Estado liberal. 

Como ele mesmo afirma, “em nenhum caso é lícito exigir aos cidadãos de um Estado 

liberal que se descrevam a si próprios, por exemplo, da perspectiva de uma teoria da 

evolução religiosa, e porventura se classifiquem a si próprios como cognitivamente 

“retrógrados”43. E, de fato, essa postura habermasiana parece ser a mais acertada. Não 

se trata de classificar qual grupo é atrasado ou usa de argumentos que estão 

ultrapassados, mas sim de um processo compartilhado de aprendizagem. Parece ser 

essa a pré-disposição necessária para que a traduzibilidade possa vir a ocorrer. 

Em Fé e saber, Habermas faz uma análise do senso comum frente ao 

conhecimento secular e as imagens de mundo religiosas. E Habermas conclui algo 

particularmente interessante. No que diz respeito à questão do conhecimento 

científico, escreve Habermas,  

 

mesmo o senso comum esclarecido cientificamente não será privado por nenhuma 
ciência de, por exemplo, julgar como devemos lidar com a vida humana pré-
pessoal sob descrições da biologia molecular que tornam possíveis as intervenções 
da engenharia genética.44 

 

                                                      
41 HABERMAS, 2015, p. 253. 
42 HABERMAS, 2015, p. 257. 
43 HABERMAS, 2015, p. 258. 
44 HABERMAS, 2013 p. 14. 
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O debate na esfera pública não se trata de um lado doutrinar o outro, mas de 

esclarecer os fatos que se fundamentam sobre as bases do senso comum. E em se 

tratando de senso comum, o conhecimento científico não conseguirá dar conta daquela 

carga subjetiva, que são os valores éticos individuais, que fundamentam os 

julgamentos, escolhas pessoais e similares. 

Como já colocado, há algo de relevante sendo dito pelos grupos religiosos que 

atendem aos critérios de participação no debate público. Quando questões como 

aborto e manipulação genética vão para a esfera pública e provocam o posicionamento 

de grupos religiosos é porque algo de relevante tem a ser dito, algo subjetivo que escapa 

da ciência. O processo científico tem como característica descrever seu objeto, 

inclusive descaracterizando-o, reduzindo-o a um mero objeto. É o discurso religioso 

que trará de volta a atenção para a natureza primeira daquele objeto. Para a ciência, 

um feto é um feto; para o religioso, o feto é a possibilidade de uma vida. 

Como bem aponta Habermas, “com seu conceito de autonomia, Kant 

certamente destrói a representação tradicional de nossa filiação divina”45. Contudo, o 

conteúdo religioso não conseguiu ser absorvido plenamente ou satisfatoriamente pela 

linguagem secular. Para Habermas, “nós ainda não dispomos de um conceito 

apropriado para a diferença semântica entre o moralmente incorreto e o 

profundamente mal” 46 . Por mais que a modernidade tenha tentado esvaziar os 

discursos religiosos de significados relevantes para a esfera pública, ela não o 

conseguiu. Continuar excluindo os grupos religiosos do debate político coloca em 

questionamento a efetividade do projeto político liberal. 

Portanto, a posição pós-secular precisa ser de abertura e de integração de 

religiosos e seculares em um debate público onde haja a abertura de ambos os grupos 

para revisar seus argumentos e avançar na construção de uma sociedade onde a 

pluralidade de visões de mundo não seja um problema e sim um benefício para a 

própria sociedade.  

Ao se referir ao holocausto, afirma Habermas que 

 

Linguagens seculares que apenas eliminam aquilo em que se acreditava causam 
perturbações. Quando o pecado se transformou em culpa, e o comportamento 
contrário aos mandamentos divinos em violação às leis humanas, algo se perdeu. 
Pois ao desejo de perdão está sempre ligado o desejo não sentimental de desfazer 

                                                      
45 HABERMAS, 2013 p. 17. 
46 HABERMAS, 2013 p. 18. 
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o sofrimento infligido ao outro. O que mais nos perturba a princípio é a 
irreversibilidade de um sofrimento já ocorrido – aquela injustiça com os inocentes 
prejudicados, desonrados e assassinados que ultrapassa qualquer possibilidade 
humana de reparação. A esperança perdida na ressureição deixa atrás de si um 
perceptível vazio. […] Os filhos e filhas não religiosos da modernidade parecem 
acreditar, nesses momentos, que são mais culpados em relação aos outros, e 
mesmo que necessitem de mais do que lhes seria disponível na tradução da 
tradição religiosa – como se o potencial semântico desta não estivesse esgotado.47 

 

 

Para Habermas, algo se perdeu na modernidade e agora os grupos religiosos 

estão reivindicando seu espaço. A questão é justamente em como está acontecendo 

esse retorno do religioso para a esfera pública. Há algo de relevante no discurso 

religioso, mas a forma que esse discurso tem aparecido – como fundamentalismo, 

como imposição, marcado pela violência, ignorância e mortes – é problemático.  

Habermas finaliza seu discurso Fé e saber, com um último tópico sobre 

engenharia genética. Ele começa assim: 

 

A sociedade pós-secular continua na religião o trabalho que esta concluiu sobre o 
mito. E não o faz mais na intenção híbrida de uma conquista realizada com um 
espírito de hostilidade; ela o faz sobretudo postulando que é de seu próprio 
interesse opor-se à entropia fechada, que afeta a frágil fonte do sentido. O senso 
comum, esclarecido pela democracia, também deve temer o nivelamento dos 
meios de comunicação de massa e a banalização logorréica de todas as diferenças. 
Sentimentos morais, que até agora só podiam ser expressos de um modo 
suficientemente diferenciado na linguagem religiosa, podem encontrar uma 
ressonância universal, tão logo uma formulação redentora se apresente para o que 
já foi quase esquecido, mas que algumas vezes vem a ocorrer. Uma secularização 
que não aniquila, realiza-se no modo da tradução. Isso é o que o Ocidente, 
enquanto poder secularizador universal, pode aprender a partir de sua própria 
história.4849 

 

A questão do ônus das cargas na traduzibilidade não foi respondido. Talvez até 

porque a sociedade ainda precisa aprender a lidar com o diferente e a reconciliar 

discursos religiosos com seculares. A questão talvez não seja buscar equilibrar o ônus 

da tarefa, mas sim, encontrar meios para que o fardo que pesa sobre os grupos 

religiosos se torne mais leve, sem que precisem, por exemplo, convencer os grupos 

seculares da relevância de suas contribuições na esfera pública. 

 

                                                      
47 HABERMAS, 2013 p. 18 – 19. 
48 HABERMAS, 2010, p. 152. 
49 Optou-se aqui por recorrer a uma segunda fonte de tradução devido a uma discordância em relação 
aos termos usados pelo tradutor da versão da Editora Unesp no citado parágrafo.  
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Considerações finais 

 

É  interessante   perceber  e  acompanhar, mesmo  qu e de  forma  breve,  como 

pretendeu este trabalho, o envolvimento de Habermas com o tema da religião. Apesar 

de não ser um teólogo e não ser necessariamente um filósofo da religião, o autor 

alemão mostra-se atento ao cenário político mundial e, já no final de sua vida 

acadêmica escolhe abraçar um tema tão complexo como esse, que aqui se decide em 

denominar de Filosofia política da religião.  

O fato é que Habermas poderia muito bem ter parado sua produção científica e 

ter recebido o mérito de ser um dos mais relevantes filósofos políticos do século XX. 

Mas ele opta por continuar produzindo, buscando dar respostas ou ao menos tentando 

indicar caminhos para que o Estado democrático de direito continue aperfeiçoando-se 

e que, agora em sociedades plurais, os cidadãos encontrem o caminho da convivência 

respeitosa. E é esse compromisso pessoal com a democracia que levou o filósofo 

alemão a publicar, já com 90 anos, aquela que provavelmente será sua principal obra 

em termos de filosofia política da religião: Auch eine Geschichte der Philosophie. 

Infelizmente, para essa pesquisa não foi possível acessar a citada obra. 

O intuito da presente pesquisa foi, em seu começo, buscar entender o que 

Habermas compreende por sociedade pós-secular e qual a diferença entre ela e uma 

sociedade secular. Além disso, a partir dessa diferenciação, conseguir compreender a 

proposta de traduzibilidade de conteúdos religiosos para uma linguagem secular. 

Como já era esperado, quando se realiza uma pesquisa acadêmica, encontram-se mais 

perguntas do que respostas. Algumas dessas perguntas foram respondidas no presente 

trabalho, outras estão em aberto e quem sabe o autor possa respondê-las futuramente. 

Contudo, é provável que alguém esteja deparando-se com elas e buscando respondê-

las. 

Ao analisar a proposta habermasiana, o principal questionamento que surgiu 

foi aquele que se refere ao fardo que tal proposta colocaria sobre os grupos religiosos. 

Habermas mostra-se consciente desse fardo e busca, em seus escritos sobre o tema, 

suavizá-lo. Entretanto, não fica resolvido se sua resposta é ou não satisfatória. Por mais 

que ele apresente a traduzibilidade como um processo de aprendizado – em que 

crentes e não crentes são convidados a reverem suas convicções que estão alicerçadas 

sobre o senso comum após a apresentação de argumentos e justificativas na esfera 
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pública -, fica sem resposta o fato de que se olhar o problema sob tal perspectiva é 

viável.  

Ao que parece, a proposta habermasiana encontra um problema que no 

contexto social do autor – no caso a sociedade alemã – já é um problema resolvido: a 

ignorância da população. E por ignorância deve-se entender aqui a falta e o 

desinteresse no processo de aprendizado. Questiona-se aqui se para a efetivação da 

proposta de traduzibilidade, conforme Habermas propõe, não seria necessário que a 

sociedade já estivesse em um patamar minimamente intelectualizado, ou ao menos 

que os cidadãos estivessem habituados com debates racionais, com a exigência de 

apresentar seu posicionamento e fundamentá-lo através de justificativas racionais. 

Por fim, a resposta habermasiana – apesar de deixar muitas questões em aberto 

– acerta ao apresentar uma nova categoria para a compreensão da sociedade 

contemporânea. Não se trata mais de insistir na separação entre Estado e religiões, 

conforme proposto pelo Esclarecimento, o que levou ao desenvolvimento da sociedade 

secular. A crescente onda fundamentalista – seja da religião islâmica no Oriente, ou 

das religiões cristãs, principalmente neopentecostais, no Ocidente – é a forma 

encontrada pela religião de reivindicar seu espaço na vida política. Portanto, é acertada 

a preocupação habermasiana de encontrar formas de trazer os grupos religiosos para 

a vida política, sem que esse retorno seja violento e agressivo. 

 

Referências  
 

HABERMAS, Jürgen. A luta por reconhecimento no Estado democrático de direito. In: 
HABERMAS, Jürgen (Ed.). A inclusão do outro: estudos de teoria política. 
Trad. George Sperber; Paulo Soethe. São Paulo: Loyola, 2007 A, p. 229–267. 

HABERMAS, Jürgen. Fé e saber. Trad. Fernando Costa Mattos. São Paulo: Ed. 
Unesp, 2013. 

HABERMAS, Jürgen. Fundamentos pré-políticos do Estado de direito democrático? 
In: SCHULLER, Florian (Org.). Dialética da secularização: sobre razão e 
religião. Aparecida: Idéias & Letras, 2007 B, p. 21–58. 

HABERMAS, Jürgen. Jürgen Habermas - Obras escolhidas. Trad. Lumir 
Nahodil. Lisboa: Edições 70, 2015. 5v. 

HABERMAS, JÜRGEN. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia 
liberal? 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 

HABERMAS, Jürgen. O ocidente dividido. São Paulo: Unesp, 2016. 



 

 
 
 

 Ricardo Luis Reiter | 301 

 

KANT, Immanuel. Resposta à Questão: O que é Esclarecimento? Cognitio: Revista 
de Filosofia, Trad. Márcio Pugliesi. v. 13, n. 1, p. 145–154, 2012. 

SAAVEDRA, Giovani A.; SOBOTTKA, Emil A. Discursos filosóficos do 
reconhecimento. Civitas - Revista de Ciências Sociais, v. 9, n. 3, p. 386–401, 
2009. 

SOBOTTKA, Emil Albert. Reconhecimento: novas abordagens em teoria crítica. São 
Paulo: Annablume, 2015. 
 



 



 

15. CONSENSO E INCERTEZA: UM DEBATE ENTRE A TEORIA DO AGIR 

COMUNICATIVO E A CRISE ECOLÓGICA 

 

 
https://doi.org/10.36592/9786587424194-15  

 
Sandro Ari Andrade de Miranda1 

1 Introdução 

 

Publicada em Frankfurt no ano de 1981 e escrita em dois volumes, a Teoria do 

Agir Comunicativo de Jurgen Habermas foi construída dentro de um contexto de 

fortalecimento das democracias ocidentais e do início da discussão em torno da 

unificação europeia, o que só foi consolidado na década seguinte. Por outro lado, a 

mesma época também foi permeada pelos conflitos decorrentes da Guerra Fria e pelo 

crescimento das preocupações da sociedade com o avanço dos problemas ambientais. 

Antes disto, a Escola de Frankfurt já desenvolvia pesadas críticas ao modelo de 

racionalidade que sustentou a Era Moderna, em especial ao seu caráter 

predominantemente instrumental, e à crença na perspectiva linear de progresso 

defendida pelo iluminismo e que estava disseminada no ocidente. Marcuse, Adorno e 

Horkheimer, refugiados nos Estados Unidos, acompanharam o seu país sendo a sede 

do efeito mais negativo da racionalidade moderna, expresso no nazismo e no 

holocausto. O agir instrumental acrítico dos oficiais que comandavam os campos de 

concentração tinha por objeto apenas alcançar melhor forma de matar, mais 

rapidamente e com menos despesas, motivo pelo qual optaram pelas câmaras de gás. 

Esta política foi amparada numa escolha racional, inclusive ocorreram testes práticos 

para identificar os meios mais eficazes de proceder a matança. A validação moral 

estava restrita à finalidade dos campos de concentração e ao discurso de ódio que 

sustentava o regime. Ou seja, se o projeto moderno se alicerçava na utilização da 

ciência como um instrumento de emancipação social, o que se viu com o nazismo foi o 

aprofundamento da utilização da tecnologia e dos métodos científicos para restringir 

liberdades e chacinar vidas (JOAS; KNÖBL, 2017). 

                                                      
1 Advogado, doutorando em sociologia pela Universidade Federal de Pelotas, o presente trabalho foi 
realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil 
(CAPES), e-mail: sandro.aa.miranda@gmail.com. 
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Os problemas enfrentados pela humanidade em decorrência de um agir racional 

dissociado de valores éticos e humanitários está presente em vários momentos da obra 

de Habermas. Herdeiro da tradição frankfurtiana, ele exerce forte crítica a vários 

aspectos da modernidade, como o uso da linguagem do dinheiro pelo 

neoconservadorismo para a “colonização do mundo da vida” por meio da imposição 

da racionalidade econômica para todas as formas de relacionamento social. No 

entanto, o seu modelo teórico não abandona o projeto da modernidade e destaca 

outras mudanças que se mostraram mais evidentes no pós-guerras, inserindo o estudo 

do agir comunicativo nesta construção (JOAS; KNÖBL, 2017). 

Esta discussão ganha relevo, quando os pilares da modernidade começam a ruir 

diante das incertezas decorrentes do avanço dos problemas ambientais. Assim como 

observado nas práticas de extermínio executadas pelos nazistas e pela industrialização 

da guerra, a crise ambiental contemporânea também coloca na agenda de análise 

social os limites éticos do agir racional puramente voltado ao êxito, sem considerar os 

efeitos destas escolhas. 

O presente trabalho tem por objetivo colocar em discussão a relevância da 

Teoria do Agir Comunicativo (HABERMAS, 2012; 2012b) em cenário onde a esfera 

pública democrática é pressionada pelo impacto da crise ecológica e das mudanças 

climáticas na organização da sociedade e nas suas instituições, como o Estado, a 

ciência e a própria democracia. Tamanhos são os efeitos negativos enfrentados pela 

sociedade diante da destruição das bases ambientais do planeta que esta crise ganha 

ares de transição paradigmática. Além das já citadas alterações do clima, observa-se o 

crescimento de epidemias com caráter pandêmico2, como a SARS, MERS, H1N1 e 

Ebola, a desertificação de áreas produtivas, a perda significativa de biodiversidade, 

dentre outros, que a ação racional parece delimitada por um caminho único, 

reestabelecendo, em sentido inverso, a lógica de aprisionamento observada pela Escola 

de Frankfurt no pós-guerra. Em outras palavras, seria o caminho mais adequado para 

o enfrentamento da crise ambiental o direcionamento do agir racional exclusivamente 

para a obtenção de êxito? A resposta de Habermas, como será visto adiante, é não. 

                                                      
2 Este trabalho foi desenvolvido antes da pandemia de COVID-19, razão pela qual optei em não lançá-lo 
no corpo do texto. No entanto, como o vírus SARS-COV-2 é um coronavírus derivado de uma zoonose, 
assim como o da SARS e da MERS, é possível afirmar que o mesmo já está representado nas citações 
anteriores. 
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Na verdade, a crise ecológica ainda sofre pesada contestação de grupos 

negacionistas. A falta de uma compreensão adequada dos problemas sociais concretos 

e do aumento das incertezas quanto ao futuro acaba resultando no ressurgimento de 

discursos e movimentos reacionários sectários e autoritários de cunho fascista, que 

inclusive passaram a ocupar esferas relevantes de poder e tentam resistir às 

transformações sociais por meio da disseminação de dogmas e valores milenaristas3. 

A hipótese central deste artigo parte do entendimento de que as premissas 

teóricas habermasianas permitem compreender de forma mais completa o cenário 

atual, em especial pela mudança das formas de relação social estabelecidas desde o 

pós-guerra, não mais presas ao monopólio político do Estado. Há uma disseminação 

do agir político em diversos espaços sociais que conformam o modelo de esfera pública 

anteriormente identificado pelo próprio Habermas (2003). Esta disseminação dos 

espaços de comunicação forma aquilo que Ulrich Beck (2010) chama de “subpolítica”, 

ou seja, de uma política construída e articulada nas esferas não formais da sociedade. 

A segunda hipótese que norteia este trabalho é a de que o enfrentamento da 

crise ecológica também é permeado por uma estratégia de comunicação fundada na 

ação comunicativa. Por sinal, os problemas ambientais alargaram as esferas de 

conflito, deixando o espaço restrito da fábrica e das classes sociais e ingressando em 

todos os segmentos da sociedade de forma aguda, inclusive abrigando a defesa dos 

direitos das gerações futuras. A tomada de decisões para evitar o colapso dos sistemas 

ambientais necessita de uma participação ampliada da sociedade, por meio da troca 

de dados e informações consistentes, algo que é impossível em cenários de agir e 

pensar monolíticos e dogmáticos. 

 

2 O Processo Comunicativo e a Crise Ecológica 

 

No final da década de 1960 o mundo foi abalroado por uma série de movimentos 

sociais insurgentes que apresentavam as mais diversas reivindicações, passando pelo 

reconhecimento identitário, pela igualdade sexual (o termo gênero será utilizado com 

                                                      
3 Tais grupos alcançaram o poder em outros países além do Brasil e dos EUA. São exemplo de países 
onde a extrema direita milenarista chegou ao poder a Itália, a Hungria, El Salvador e o País Basco (região 
autônoma da Espanha). Além de grande aversão à esquerda, à valores democráticos, ao contrário dos 
conservadores democráticos que governam a Inglaterra e a Alemanha, por exemplo, tais grupos não 
apresentam uma ideologia orgânica e associam suas crenças a valores religiosos, preconceitos, negação 
da ciência e a defesa de teorias conspiratórias, como o movimento antivacina.  
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mais ênfase nas décadas seguintes), igualdade ética racial, fim do colonialismo e 

enfrentamento da crise ecológica. O paradoxo foi a emergência destes movimentos 

contestatórios exatamente no momento em que o capitalismo apresentava o seu maior 

sucesso como sistema de distribuição de renda, notadamente no ambiente dos países 

centrais (Europa, parte da Ásia e Estados Unidos), em face da solidificação das 

políticas do Welfare State. 

De fato, é inegável que especialmente os países europeus alcançaram resultados 

altamente promissores em termos de qualidade de vida material no período que vai do 

final da Segunda Guerra Mundial até a “crise do petróleo” em meados da década de 

1970. Os pilares econômicos deste modelo foram a oferta de crédito barato a partir do 

Plano Marshall, a estabilidade dos preços das fontes energéticas fósseis (carvão e 

petróleo) e da emergente energia nuclear e a oferta abundante de matéria-prima barata 

adquirida dos países da periferia (O'CONNOR, 2001). Além destes fatores, um outro 

ponto destacado por Herbert Marcuse (1982) foi a criação de necessidades cada vez 

mais descartáveis que impulsionaram o crescimento da indústria, chamada por ele de 

“sociedade da obsolescência” (MARCUSE, 1972). 

O ufanismo de um capitalismo que demonstrava vigor e negava a perspectiva 

de pauperização denunciada por Karl Marx no final do século XIX, foi fortalecido ainda 

mais quando o próprio premiê do regimento comunista concorrente, Nikita 

Khrushchev, denunciou os crimes de Stalin no Congresso do Partido Comunista 

Soviético, em 1956. Theodor Adorno (1972, p. 106), observa um esvaziamento dos 

discursos utópicos, e que “o triunfo das forças produtivas técnicas serve para fazer 

crer que a utopia, incompatível com as relações de produção, já se acha realizada em 

seus quadros”. Tanto Adorno, quanto Marcuse, ressaltam um avanço na 

racionalização das relações sociais e o uso da técnica científica instrumental como 

forma de mediação. Segundo Marcuse (1982, p.13), “nos submetemos à produção 

pacífica dos meios de destruição, à perfeição do desperdício, a ser educados para uma 

defesa que deforma os defensores e aquilo que estes defendem.” 

Mas a aparente estabilidade do modelo de desenvolvimento do capitalismo do 

pós-guerras encontrou barreiras nos seus próprios pilares. A “crise do petróleo” foi 

apenas um dos fatores que resultou no desmantelamento das suas bases de suporte, 

na medida em que repercutiu na elevação dos preços das fontes fósseis de energia e, 

por sua vez, da matéria-prima e na desconstrução do sistema de créditos que sustentou 
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a expansão econômica. Além disto, a limitação do reino da necessidade 

exclusivamente à esfera econômica, foi uma concepção dissolvida diante do 

crescimento das lutas identitárias e feministas no seio da juventude e dos movimentos 

sociais, questões que se somaram ao crescimento da luta decolonial na periferia e na 

ansiedade social generalizada diante do risco de uma guerra nuclear e, principalmente, 

ao crescimento das preocupações com os problemas ambientais (ALTVATER, 1999). 

Ademais, um tema que não se mostra evidente nas obras de Adorno e Marcuse, 

mas que foi observado com clareza por Habermas (2003), foi a reestruturação da 

esfera pública, do espaço onde são travadas as disputas políticas e contra quem estas 

disputadas são travadas. Conforme ele destaca, a família e a empresa, sempre 

estiveram situadas na esfera privada, algo reconhecido tanto pela sociologia como pelo 

direito. Dentro do desenho político proposto pelo iluminismo, a esfera pública era a 

que regia as questões ligadas ao Estado, à política e à economia em sentido amplo, não 

abrigando as discussões decorrentes do status social e familiar da mulher, ou a 

situação contratual do operário. O avanço das lutas sociais, no entanto, promoveu um 

alargamento destas questões para o espaço público, resultando numa verdadeiro luta 

dialética para a definição do que é assunto do mundo privado e assunto do mundo 

público (HABERMAS, 2003). A luta por direitos civis e políticos instaurada no século 

XIX e que teve a sua continuidade no século XX, também alargou o número de atores 

políticos que passaram a influenciar nas decisões do Estado por meio de outros 

mecanismos que não o partidário, superando as estratégias que antes se restringiam à 

escolha de representantes eleitos em processos eleitorais (BECK, 2010). 

Desta forma, não era mais possível pensar as sociedades políticas depois dos 

pós-guerra apenas com as ferramentas intelectuais gestadas pela sociologia do século 

XIX, que ainda estava muito influenciada pelo iluminismo e pelo positivismo. O 

aparente sucesso do Welfare State europeu, restrito a um acordo entre o capital e os 

sindicatos dos trabalhadores das grandes economias ocidentais, acabou encobrindo 

uma série de conflitos latentes que emergiam dentro das suas próprias bases 

estruturais. 

Outro aspecto relevante do modelo de organização política e econômica do pós-

guerras foi o fato deste adotar o Estado de base nacional e o seu monopólio de poder 

como esfera de estruturação e efetivação. No entanto, duas questões se mostraram 

incompatíveis com a restrição da ação política apenas dentro do território do estado-
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nação: a crescente financeirização do capitalismo e a crise ambiental. O capital, como 

bem já ilustravam Marx e Engels (2005) no Manifesto do Partido Comunista em 1948, 

adota a esfera nacional como ponto de partida, mas precisa expandir-se 

permanentemente, revolucionando as bases produtivas dos novos territórios. Da 

mesma forma, os problemas ambientais não podem ser enfrentados exclusivamente 

dentro das fronteiras políticas racionalmente delimitadas. Mais adiante, em meados 

da década de 1970, com o crescimento das tecnologias de telecomunicação e 

teleclimáticas e a rápida distribuição de informações, as fronteiras nacionais também 

passaram a ser pressionadas por pautas que se internacionalizaram dentro da 

chamada globalização. 

Esta mudança de esfera e de forma de estruturação das relações sociais 

observada na transição entre as décadas de 1960 e 1980, demonstra-se como algo mais 

amplo do que a mudança observada por Ferdinand Tönies (1987) com relação à 

transição do espaço da comunidade para o espaço da sociedade. O próprio Habermas 

(2012), reconhece que praticamente todos os sociólogos do século XIX, adotaram tal 

concepção, incluindo Marx, Weber, Durkheim, Simmel, Stuart Mill, dentre outros. De 

acordo com esta teoria, a modificação de esferas de intercâmbio social não ampliou 

apenas o território das relações, mas diversificou os meios de organização e de 

associação entre pessoas por meio da ação de sistemas relacionais estruturados de 

forma racional, fragmentária e impessoal, como o direito, a ciência e a política. Se nas 

antigas comunidades as relações eram travadas de imediato entre agentes semelhantes 

(como agricultores, caçadores e coletores), na organização em sociedade as diferenças 

de conhecimento e a divisão social do trabalho foram aumentando a complexidade das 

relações, tornando necessário instrumentos impessoais de mediação. A construção do 

Estado, detentor do monopólio da força coerciva, como esfera de mediação, é uma das 

ações que caracterizou esta transição (TÖNNIES, 1987). 

O que se verificou com a transição de uma sociedade insulada na esfera 

nacional, para uma sociedade global, foi uma ampliação dos mecanismos de relação 

ainda maior do que o observado pelos teóricos do século XIX, uma aceleração dos 

intercâmbios e um aumento da complexidade das relações, o que deixou as fronteiras 

dos espaços de interação ainda mais fluídos e instáveis. Tomando como ponto de 

partida o conceito de interdependência, desenvolvido por Norbert Elias (1994), se nos 

primórdios da modernidade esta envolvia os atores humanos da esfera política 
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nacional, com o avanço da globalização esta interdependência foi alargada e passou a 

incluir não apenas os atores humanos de todo o planeta, mas os sistemas ambientais. 

Desta forma, uma decisão tomada num lado do mundo pode afetar gravemente a vida 

do outro lado, como demonstram as crises financeiras da década de 1990 e a de 2008, 

da mesma forma que as queimadas na Amazônia afetam o clima em todos os países. 

Como se observa, em momento algum este movimento restringiu a 

comunicação entre os agentes sociais, ao contrário, há um alargamento sem 

precedentes destas relações, ou seja, uma ampliação da esfera pública. De acordo com 

Habermas (2003), a esfera pública burguesa surge em meados do século XVI e XVII, 

com a criação da imprensa e dos parlamentos. Se a criação do Estado nacional é 

anterior, com a centralização dos poderes na figura do monarca, a publicização da 

política somente se efetivou com a construção dos parlamentos e o início dos processos 

eletivos, em meados do século XIX. Com o advento do Iluminismo e a chegada da 

burguesia ao poder, os debates saíram da esfera privilegiada da nobreza e ganharam 

espaço as ruas por meio da imprensa. Mesmo assim, as questões públicas e os 

processos deliberativos continuaram restritos ao corpo de eleitos. Além disto, no 

desenho dos espaços institucionais do modelo liberal burguês, há uma rígida 

separação entre a esfera privada, da sociedade civil e da economia, e a esfera pública, 

das decisões do Estado. 

A democracia de massas do século XX, com as demandas crescentes pelo 

reconhecimento público de direitos que antes estavam limitadas à esfera privada, 

promoveu uma ruptura deste modelo institucional rígido, criando uma esfera de 

comunicação fluída, que em alguns momentos apresenta-se como espaço de 

comunicação dos assuntos privados, ora promove o intercâmbio destas informações 

de forma pública. Não existe rigidez de fronteiras neste ambiente de comunicação, mas 

um movimento permanente de trocas que constitui a nova esfera pública. Ademais, se 

as estratégias de argumentação do parlamento e da imprensa burguesa fomentavam 

longas discussões para um público restrito, na nova esfera pública o modelo de 

comunicação exige uma linguagem mais direta para atingir um grande público e a 

argumentação ganha o reforço da propaganda como estratégia de convencimento 

(HABERMAS, 2003). 

É possível observar uma clara relação entre o modelo argumentativo e 

propagandístico de massas da nova esfera pública e a ideia de indústria cultural. Para 



 

 

 

 

310 | Habermas 90 anos: ensaios 

 

 

Herbert Marcuse (1982), esta estratégia de comunicação da modernidade ocidental 

representava um fechamento autoritário do universo de locução dentro de forma 

unidimensional, por meio da utilização de uma linguagem tecnicista e autoritária, 

dominado por uma linguagem dogmática e fechada, “que não demonstra, nem 

explica” (MARCUSE, 1982, p. 30). A ciência passou a ser utilizada como instrumento 

de legitimação discursiva, por meio da defesa de uma falsa neutralidade dos conceitos. 

Em síntese, ele observa um predomínio crescente de uma racionalidade instrumental 

que avança por todas as esferas da vida social (MARCUSE, 1982), algo que se aproxima 

do conceito habermasiano de colonização do mundo da vida. 

Em sentido oposto, como destacado anteriormente, Habermas (2012), promove 

uma diferenciação comunicativa entre sistema e o mundo da vida. No seu 

entendimento, a modernização da sociedade promoveu o que ele chama de 

“desacoplamento” entre o sistema e o mundo da vida. A sociedade não se apresenta 

mais como um sistema autorregulado de padrões normativos, como se poderia ser 

aferido no projeto teórico do iluminismo. Não há uma linearidade histórica, mas um 

aumento das incertezas e dos processos de diferenciação e a coordenação dos 

sistemas comunicativos não é uniforme. As estruturas sistêmicas passam a dispensar 

os meios de comunicação e intercâmbio que buscam o entendimento e a atuar de forma 

independente dentro dos seus próprios subsistemas com linguagem própria, como na 

economia e na política, dominados por modelos de administração racional tal qual 

preconizado por Weber. O mundo da vida, ao contrário, é o universo da vida realmente 

existente, no qual os indivíduos realizam as suas trocas imediatas, e onde os 

intercâmbios passam por uma legitimação por reconhecimento (HABERMAS, 2012b). 

Embora os impactos da crise ecológica sejam observados de forma concreta no 

mundo da vida, por meio da transformação dos hábitos cotidianos dos agentes sociais 

e modificação dos elementos naturais, ela se apresenta socialmente como uma crise 

sistêmica, que solapa as estruturas e as instituições construídas como referências da 

modernidade. A linguagem utilizada nos processos comunicativos é a linguagem 

científica, alicerçada em argumentos racionais produzidos por especialistas, muitas 

vezes distantes do cotidiano daqueles a quem a mensagem se destina. Além disto, o 

debate ambiental/ecológico é travado em contradição permanente com interesses que 

moldam os subsistemas político e econômico. 
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A crise ecológica também se apresenta como fator impulsionador de uma 

transformação paradigmática, que modifica as formas de relação social, expõe 

diferenças, desconstrói consensos e aumenta as incertezas quanto ao futuro, razão pela 

qual também enfrenta resistências ao seu enfrentamento por grupos negacionistas que 

se apegam aos padrões de produção e de relacionamento construídos dentro dos 

limites idealizados pela modernidade ou, ainda, a valores pré-modernos. 

 

3 A Construção de Consensos Dentro de Um Cenário de Conflitos e 

Incertezas 

 

A modernidade foi concebida pelos teóricos do Iluminismo como uma era 

dominada pela razão, pelo progresso [linear] e pela certeza como um resultado 

necessário de uma ciência que emergia com força no final do século XVIII e meados 

do século XIX. Esta época foi considerada por Baumer (1990) como a de maior 

predomínio do ateísmo na história da humanidade, tamanha era a certeza com relação 

a estes avanços resultantes do pensamento científico e do predomínio do pensar 

racionalizado.  

No entanto, de acordo com Ilya Prigogine (2011), o modelo de ciência que 

vigorava no século XIX sofreu uma revisão, especialmente após o desenvolvimento 

pela física da ideia de sistemas dinâmicos instáveis. Conforme o físico russo, “a ciência 

clássica privilegiava a ordem, a estabilidade, ao passo que em todos os níveis de 

observação reconhecemos agora o papel primordial das flutuações e da instabilidade” 

(PRIGOGINE, 2011, p. 12). 

Prigogine (2011) não nega a relevância e a importância da ciência determinista 

desenvolvida a partir das “Leis de Newton”. Contudo, considerando os seus estudos 

nas áreas de termodinâmica e sobre o fluxo temporal, adverte que ao mesmo tempo 

em que “o mundo não é arbitrário, submetido ao acaso” (PRIGOGINE, 2011, p. 203), 

também não é reduzido por leis fixas. Segundo ele, as leis da física “estão associadas à 

instabilidade e, que no nível microscópico, quer no macroscópico, descrevem eventos 

enquanto possíveis, sem reduzi-los a consequências dedutíveis ou previsíveis de leis 

deterministas” (PRIGOGINE, 2011, p. 203).  

O modelo de racionalidade científica observado na sociologia, incluindo 

clássicos como Weber, Durkheim e Parsons, baseia-se nesta ideia de estabilidade, de 

ações e medidas moldadas pela busca constante do equilíbrio e da ordenação social. 



 

 

 

 

312 | Habermas 90 anos: ensaios 

 

 

As instituições que solidificaram a modernidade ocidental, como Estado, direito e a 

própria democracia foram construídos com uma orientação voltada à organização, à 

previsibilidade, à estabilidade, ou seja, à ordem. Dos clássicos teóricos sociais que 

desenvolveram as suas obras no século XIX, apenas Marx e Simmel parecem perceber 

que as relações desenvolvidas na sociedade não são moldadas por caminhos 

uniformes, embora o primeiro ainda receba uma forte influência da perspectiva 

iluminista de progresso nas suas obras iniciais, especialmente os textos políticos 

construídos até o Manifesto Comunista de 1948 (JOAS; KNÖBL, 2017; TURNER; 

BEEGHLEY; POWERS, 2016). 

Marx (2010) reconhece que o capitalismo precisa transformar, revolucionar e 

dissolver as relações sociais tradicionais para o seu desenvolvimento. O sistema 

capitalista, desta forma, como estratégia de desenvolvimento não apenas econômico, 

mas social, político e cultural, prima pela desconstrução, pela desordem, elementos 

essenciais para a sua reprodução. Simmel (2011), por outro lado, sempre foi um 

intelectual avesso a interpretações metateóricas da sociedade. A seu conceito de 

“sociação” abre um universo multidiverso de formas de relação social. A ação social 

simmeliana, diferente do modelo weberiano, fortemente individualista e utilitário, é 

uma construção relacional, na qual os comportamentos são modificados em 

conformidade com os papéis sociais e a personalidade dos indivíduos. O modelo de 

racionalidade e de agir racional que aparece nas obras da Escola de Frankfurt 

anteriores a Habermas, especialmente nos trabalhos de Herbert Marcuse, é o 

weberiano, influenciado pela dinâmica aprisionadora de uma “jaula de ferro” que 

sufoca a resistência diante do poder do agir instrumental com fins pré-determinados 

(OAS; KNÖBL, 2017). 

Habermas (2012), afirma que a racionalidade aparece na obra de Weber como 

uma “questão casual” e a razão como algo coercitivo, que atua de forma externa ao agir 

do indivíduo. O agir racional weberiano é motivado por padrões de comportamentos 

regulados por normas, tal qual o direito, a economia e a religião. De fato, nos seus tipos 

ideais Weber separa o agir racional (teológico e axiológico) da ação tradicional e da 

afetiva. Destas, apenas a ação afetiva aparece como orientada por elementos que fazem 

parte do foro íntimo individual, como a paixão, o ódio, o medo, dentre outros. A ação 

tradicional é o resultado da repetição de comportamentos arraigados no ambiente 

social, a axiológica orientada por valores éticos e morais e a teleológica, com respeito 
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a fins, dirigida pelos sistemas racionais de organização legitimados pela sociedade 

(TURNER; BEEGHLEY; POWERS, 2016; e HABERMAS, 2012b). Outro aspecto com 

forte presença na teoria de ação de Max Weber é a influência do pensamento do 

utilitarismo, crítica esta que é realizada por Parsons (JOAS; KNÖBL, 2017), pois o 

agente weberiano atua buscando uma satisfação puramente individual, seja está o 

cumprimento de uma norma institucionalizada ou um padrão ético ou moral. 

Para Habermas (2012), assim como para Simmel e Norbert Elias, toda a ação 

social é relacional. O indivíduo, mesmo na ação instrumental pura, na qual não existe 

uma relação direta com outras pessoas, está realizando um intercâmbio com o meio, 

social ou natural (vide o conceito de ação instrumental pura), onde está inserido e o 

próprio comportamento afetivo é expresso por algum tipo de racionalidade 

conformada por meio da linguagem. Habermas (2012) busca na teoria do atos de fala 

de Searle e na psicologia social interacionista e nas comunidades de comunicação de 

Mead os elementos necessários para conceber a vida em sociedade como um processo 

mediado pela linguagem, seja por meio de palavras, símbolos ou gestos. Portanto, na 

sua concepção de agir social, os indivíduos estão em constante processo de interação. 

O agir é um elemento de coordenação das ações sociais e a linguagem de mediação 

(Habermas, 2012 e 2012b). Isto não impede que estas relações sejam intercambiadas 

a pressão dos sistemas de ordenação social. Aliás, os imperativos sistêmicos podem 

estar disseminados na própria consciência dos indivíduos, na forma de regras morais 

ou jurídicas assimiladas, por exemplo. Desta forma, a vida em sociedade é influenciada 

por um permanente conflito dialético entre as regras de ordenação social (sistema) e 

as relações travadas no mundo realmente existente por meio da comunicação e da 

interação (mundo da vida). Neste ponto, Habermas se afasta de Weber e de Marcuse, 

o que lhe permite desenvolver uma teoria social aberta à construção de processos 

radicais de transformação. 

Quando discute as tipologias de ação racional weberiana presentes em 

Economia Sociedade, Habermas (2012, p. 493) ressalta que Max Weber “não formula 

de maneira clara uma distinção entre as relações sociais mediadas por posicionamento 

de interesse, de um lado, e demais relações que possam estar mediadas pelo comum 

acordo normativo, de outro”. Desta forma, propõe uma nova construção tipológica 

onde difere as formas de agir “teleológico orientadas para o êxito” (agir instrumental 

e agir estratégico) das “orientadas para o entendimento” – o agir comunicativo 
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(HABERMAS, 2012, p. 493). O agir instrumental resume-se à adequação entre meios 

e fins para atingir determinado objetivo, onde não há nenhuma relação social. O agir 

estratégico, por seu turno, consiste no posicionamento de interesses entre os agentes. 

Já o agir comunicativo tem por finalidade o entendimento entre os participantes da 

relação. 

Como se observa, em momento algum Habermas oferece como horizonte de 

resultados a busca de uma certeza. Mesmo o agir instrumental é regido por um 

processo de adequação condicionada pela situação de fato. Isto ocorre porque ele 

compreende a formação das identidades individuais e a construção de capacidades 

para atuar no meio social como uma permanente aprendizagem, de forma que os 

indivíduos possam “assumir papéis sociais em interativos regulados por normas” 

(FRANCO; DOMINGUES, 1996, p. 91), algo que apreende da psicologia cognitiva de 

Piaget. Ademais, Habermas (2012, p. 47), define o objeto da ação comunicativa como 

a busca de “um consenso baseado no reconhecimento intersubjetivo de pretensões de 

validade criticáveis”. 

Desta forma, como a crise ecológica se apresenta diante da sociedade como uma 

crise sistêmica, que modifica as estruturas de ordenação do comportamento social, 

muitas vezes ela também se apresenta distante da realidade vivenciada como real pelos 

indivíduos, criando resistências das mais diversas ordens, desde do pensar individual 

moldado por padrões comportamentais regidos pela lógica da certeza e êxito (ou 

sucesso), aos modelos propostos pelos subsistemas que regulam a ordem social. 

De acordo com a teoria habermasiana, no agir comunicativo o uso das falas é 

orientado para o entendimento, no que ele se opõe ao agir estratégico e ao agir 

instrumental, ambos orientados para o êxito (HABERMAS, 2012). Desta forma, seria 

possível pensar no desenvolvimento de um agir comunicativo quando uma das partes 

manifesta as suas posições mediante pensamento dogmático, não necessariamente 

orientado para o entendimento, para o êxito do argumento? 

Segundo Habermas (2012, p. 47-48), “a racionalidade inerente à prática 

comunicativa cotidiana remete à prática argumentativa como instância de apelação 

que permite o prosseguimento ao agir comunicativo com outros meios”. Ressalta, por 

exemplo, a adoção de rotinas de comunicação que dispensam o uso estratégico da 

forma. Há, aqui, uma clara remissão ao uso da propaganda como instrumento de 

argumentação. Ressalta, além do mais, que os argumentos apresentados de forma 
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externalizada nas ações comunicativas se ligam diretamente a “pretensões de 

validade”. É por este motivo que ele define argumentação como “todo o discurso em 

que os participantes tematizam pretensões de validade controversos e procuram 

resolvê-los ou criticá-los com argumentos” (HABERMAS, 2012, p. 48). A força do 

argumento baseia-se em uma série de fatores, tais como a adequação ao contexto, a 

forma de apresentação destes e aos elementos de fundamentação. A rejeição das 

pretensões de validade por uma das partes é algo inerente ao processo comunicativo. 

Este não se sustenta na imposição externa, mas no convencimento. 

A compreensão que os indivíduos possuem do universo onde vivem não é regida 

por valores universais, mas condicionada pelos processos de interação e de 

aprendizado. Aqui é importante observar que o indivíduo não é um ser pronto dentro 

de um padrão de comportamentos éticos e morais socialmente sancionados. Ele é o 

resultado de constante socialização, a qual, que se modifica de acordo com o tipo de 

informações que são apreendidas nestas interações. É possível afirmar que as pessoas 

exteriorizam comportamentos e interpretações que espelham o seu próprio mundo e 

isto vale inclusive para o pensamento dogmático, fechado dentro do seu ambiente de 

valores e normas. 

 

Considerações Finais 

 

O impacto da crise ecológica nas relações sociais possui dimensão 

paradigmática, com potencial para transformar as bases de ordenação social 

construídas após as grandes revoluções científicas e intelectuais que assentaram a 

construção da modernidade. Isto, contudo, não significa que tenhamos caminhando 

para outro momento histórico da humanidade. 

Ao discutir a possibilidade de emergência contemporânea de uma pós-

modernidade, Habermas (2012) afirmou que a sociedade atual não está conhecendo 

ainda um novo paradigma, pós-moderno, mas acompanhando o que ele chama de os 

excessos de modernidade. A Teoria da Ação Comunicativa é um exemplo do potencial 

ainda existente no acervo das ciências sociais modernas para compreender as 

transformações e tensões que estão sendo enfrentadas pela sociedade. A incerteza do 

futuro, a fragmentação das relações e das estruturas de organização social, dentre 

outros fenômenos observados pelas ciências sociais não conformam a migração para 

um novo paradigma, são ainda um resultado do pensar moderno. Aliás, a modernidade 



 

 

 

 

316 | Habermas 90 anos: ensaios 

 

 

ainda abriga formas de pensar pré-modernas, expressas no crescimento da onda 

reacionária milenarista e a suas teorias conspiratórias. 

Por outro lado, como bem adverte Ulrich Beck (2010), o caminhar da ciência 

em conjunto com os parâmetros propostos pelo capitalismo, sem uma limitação ético-

moral, também ampliaram os riscos potenciais de consequências desastrosas para a 

humanidade, como as mudanças climáticas ou o surgimento de doenças com potencial 

pandêmico derivadas da destruição dos sistemas ambientais. Outros autores 

advertem, inclusive, para os riscos do caminhar para modelos autoritários/totalitários 

de organização social, reforçando, sobre novas referências, as preocupações 

apresentadas pela Escola de Frankfurt no pós-guerras. Assim, torna-se pertinente a 

pergunta: é possível construir um novo caminho? Se esta pergunta fosse realizada 

diretamente ao Habermas da Teoria da Ação Comunicativa a resposta seria sim, com 

mais diálogo e mais democracia. 
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1 Introdução 

 

No prefácio à primeira edição de “Mudança Estrutural”, Habermas intenciona 

uma investigação sobre a estrutura e a função do modelo liberal de esfera pública 

burguesa, sua origem e transformação (HABERMAS, 2014). Para tanto, Habermas 

tratará o objeto a partir de uma perspectiva interdisciplinar, que conjugue a 

abordagem histórica e sociológica. Primeiramente, diz-se tratar de uma a análise 

histórica, porque a esfera pública “[...] não pode ser separada do inconfundível 

desenvolvimento histórico daquela ‘sociedade burguesa’ que saiu da Alta Idade Média 

europeia, nem pode ser transposta, por meio de uma generalização baseada em tipos 

ideais, para situações históricas com constelações formais iguais.” (HABERMAS, 

2014). Por outro lado, também é sociológica porque cita os processos e os 

acontecimentos originais que podem ser utilizados como exemplos de um 

desenvolvimento histórico social que transcende o caso particular. (HABERMAS, 

2014). Em vista disso, Habermas empenhará esforços consideráveis na investigação 

empírica acerca da formação da Esfera Pública, desde suas formas representativa e 

literária, até o modelo liberal na sociedade burguesa. Nesse último, a Esfera Pública é 

conceituada como o âmbito da vida no qual a opinião pública é formada com vistas à 

racionalização do poder público. De modo que um conjunto de pessoas privadas se 

reúnam e interajam entre si, discutindo publicamente e racionalmente questões de 

interesse geral (HABERMAS, 1974). 

Acontece que o conceito, tal como formulado, vem sofrendo críticas, ao longo 

de décadas, dentre outros, pelo seu alto teor idealista, masculino e ideologizado. Razão 

pela qual o presente trabalho se dedicará a analisar as tensões entre as críticas do 

modelo e eventuais reformulações do mesmo pelo autor. Nesse sentido, serão 

verificadas, primeiramente, quatro suposições básicos, a partir das quais Nancy Fraser 
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(1992) o critica. São elas a suposição de que (i) a igualdade social não é uma condição 

necessária para a política democrática; (ii) a multiplicidade de públicos concorrentes 

não significa um passo em direção a uma democracia mais elevada e de uma esfera 

pública singular e compreensiva ser preferível a um nexo de públicos múltiplos; (iii) 

as deliberações serem restritas ao interesse geral, e não ao particular; e (iv) a 

necessidade da Sociedade civil e do Estado estarem separados. Após isso, num 

segundo momento, o presente trabalho analisará de que forma essas críticas 

impactaram ou não na formulação mais recente da noção de Esfera Pública em “Direito 

e Democracia”, onde ela aparenta ter um caráter mais fluído, aberto e menos rígido do 

que o modelo apresentado em 1962. 

 

1.1 Notas conceituais sobre a noção de esfera pública em Jürgen Habermas 

 

Para que se possa falar em esfera pública, há que se fazer, antes de tudo, 

algumas considerações. Primeiro, em “Mudança Estrutural” Habermas argumenta em 

dois níveis: um, teórico e ideal; outro, prático e histórico. Ambos correspondem ao 

ideal de esfera pública burguesa e a sua concretização histórica na modernidade, 

respectivamente. Segundo o autor, não ter feito a diferenciação necessária entre os 

dois níveis resultou em algumas interpretações equivocadas quanto ao modelo de 

esfera pública burguesa. No entanto, ainda que esses níveis fossem devidamente 

explorados, persistiriam pontos importantes de crítica – os quais o próprio autor 

reconhece. 

No que concerne ao ideal, Habermas considera a esfera pública como um 

âmbito social, onde a opinião pública é formada através da discussão pública de 

pessoas privadas acerca de questões de interesse geral (HABERMAS, 1974). Com isso, 

pretende-se que a esfera pública funcione como uma instância mediadora, capaz de 

transpor as demandas da Sociedade Civil para o Estado2; e racionalize o poder desse 

último, na medida em que os cidadãos estabelecem com ele uma relação 

argumentativa polêmica e crítica. 

Outro fato digno de nota sobre o ideal diz respeito a sua caracterização enquanto 

modelo burguês, liberal com pretensões democráticas. Primeiramente, a Esfera 

                                                      
2 Lembrando que o sentido de sociedade civil, adotado por Habermas, é amplo, pois não se resume ao 
domínio da circulação de mercadorias e do trabalho social. Também inclui instâncias não-
governamentais e secundárias, nem econômicas, nem administrativas. 
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Pública é burguesa, porque os donos de propriedade são capazes de gerar, ao menos 

em princípio, uma vontade coletiva por meio do discurso racional; em segundo, é 

liberal, porque são necessários alguns direitos para assegurar a autonomia da esfera (a 

liberdade de opinião e expressão, de imprensa, associação e reunião), e a autonomia 

individual (através dos direitos de privacidade); e, em terceiro, pretende ser 

democrática, porque a autoridade pública deve ser limitada, supervisionada e 

controlado não apenas pelo governo da lei, mas também pela esfera pública, que, em 

princípio, deve ser acessível a todos (COHEN, ARATO, 2000, p. 252).  

Por outro lado, no que concerne à institucionalização histórica, a esfera pública 

burguesa restringe-se a satisfazer os interesses econômicos dos proprietários no que 

diz respeito “as relações vigentes da circulação de mercadoria e do trabalho social” 

(HABERMAS, 2012, p. 135), garantindo a liberalização do mercado das intervenções 

estatais e a autonomia dos proprietários para fazer contratos e estabelecer negócios 

(GOODE, 2005, p.9). Em vista disso, Habermas diagnostica uma contradição na 

realização histórica do ideal, pois embora sua finalidade seja se opor à dominação, o 

que acontece, na prática, é a constituição de uma ordem política cuja base social não 

tornou a dominação supérflua (HABERMAS, 2014, p.237). Já que são necessárias 

algumas qualificações da autonomia privada para que o público de pessoas privadas 

participe das discussões públicas. De modo que os critérios de admissão, quais sejam, 

formação e propriedade, abranjam praticamente o mesmo círculo de pessoas, “[...] 

pois a formação escolar era, naquela época, mais consequência do que pressuposto de 

um status social, que, por sua vez, era determinado prioritariamente pelos títulos de 

propriedade” (HABERMAS, 2014, p.232). 

Com isso, o espectro do público que discute mediante razões fica reduzido. No 

entanto, Habermas acredita que essa limitação não é algo próprio à esfera pública, pois 

ela apenas ratifica um status conquistado economicamente na esfera privada, qual 

seja, o de homem culto e proprietário (HABERMAS, 2014, p.233). Cabendo à 

sociedade civil propor mecanismos para a superação dessas diferenciações. Acontece 

que já na primeira metade do século XIX, essas qualificações não eram preenchidas, 

de modo que o modelo liberal de esfera pública acabasse identificando o interesse 

universal com o interesse da classe burguesa; e o Estado de Direito burguês 

institucionalizando essa contradição 
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2 Nancy Fraser e a crítica feminista ao conceito de esfera pública  

 

Conforme se observou, na seção anterior, o próprio Habermas chamou atenção 

para a impossibilidade de realização completa do ideal de esfera pública, 

especialmente no que concerne à democratização – isso ficará mais claro a partir do 

diagnóstico da decadência 3 . Seu olhar, porém, não foi suficiente para identificar 

demais insuficiências do conceito as quais ficaram ao cargo de teóricas feministas e 

historiadoras revisionistas. Em face disso, será importante para o presente trabalho a 

releitura feita por Nancy Fraser. Especialmente, por que acredita-se que suas críticas 

repercutiram em desenvolvimentos posteriores do autor, notadamente em 

“Facticidade e Validade”. Razão pela qual os próximos passos consistirão na exposição 

dos princípios argumentos da autora contra Habermas.  

(i) A igualdade social não é uma condição necessária para a política 

democrática: Em “Mudança Estrutural”, Habermas reivindica um ideal de esfera 

pública que seja aberto e acessível a todos. Nesses termos, a discussão pública se 

realizaria, em princípio, “Sob a abstração de todas as posições sociais e políticas pré-

formadas, e segundo regras universais” (HABERMAS, 2014, p. 180). De modo que, 

numa deliberação, a igualdade de status não importaria tanto quanto o tratamento 

entre iguais, pois a paridade seria a única base sobre a qual a autoridade do argumento 

pode se afirmar e se impor sobre a hierarquia social (HABERMAS, 2014, p.150). 

Fraser, por sua vez, não só rejeita a proposta de Habermas acerca da abstração 

de posições sociais que prescinde de igualdade de status, quanto a ideia de que a 

eliminação da exclusão formal seria suficiente. É que, ao analisar as interações 

discursivas, a autora se depara com um conjunto de impedimentos informais para a 

participação política que podem persistir, mesmo após a inclusão formal de 

determinados grupos, tais como a existência de protocolos de decoro e etiqueta que 

são a marca da desigualdade social, marginalizando e excluindo mulheres e membros 

da classe plebeia; bem como a interrupção ou desprezo de mulheres em debates 

                                                      
3 A decadência da EP se dá por razões econômicas que provocam a estatização da sociedade; a associação 
neocorporativista do Estado; a corrosão da família - em suas funções produtivas, econômicas, de 
educação dos filhos e defensiva; assim como, as bases de um diálogo racional da esfera literária, que se 
transformou em esfera do tempo livre, do consumo. Conforme se observa, há, de fato, a expansão do 
público em paralelo à deterioração do debate público. Essa, contudo, não se explica simplesmente por 
que houve um maior acesso à esfera pública – o que levaria a uma leitura elitista de Habermas -, mas 
por que houve, sobretudo, a corrosão das bases que preparavam o público de pessoas privadas para 
participarem das discussões, a saber, família e esfera pública literária. 
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públicos – os quais demonstram que as deliberações estão perpassadas por relações 

de poder e dominação. Um resultado dessa desigualdade é que determinados grupos 

exercerão maior influência tanto em contextos do dia-dia, quanto em esferas públicas 

formais.  

Além disso, a autora questiona o pressuposto, segundo o qual seria possível 

deliberar “como se” os interlocutores fossem pares, quando os discursos se 

desenvolvem em arenas, situadas em contextos perpassados por relações de 

dominação e subordinação. Razão pela qual Fraser reivindica uma igualdade social 

substancial que realmente elimine os focos de desigualdade (FRASER, 1992, p.119-

121). 

(ii) a multiplicidade de públicos concorrentes não significa um passo 

em direção a uma democracia mais elevada, por isso prefere-se uma 

esfera pública singular e compreensiva: De acordo com Fraser, o conceito 

burguês de esfera pública ressalta a sua singularidade, como uma qualidade em face 

da fragmentação e do declínio que públicos múltiplos podem causar. Em contraposição 

a isso, a autora demonstra a vantagem desses públicos tanto em sociedades 

estratificadas, quanto em sociedades igualitárias e multiculturais.  

Ainda que as desigualdades no tecido social perpassem as deliberações, 

fornecendo vantagem aos grupos dominantes. Em sociedades estratificadas essa 

tendência é ainda mais exacerbada, pois membros de grupos subalternos (mulheres, 

trabalhadores, gays, lésbicas, pessoas de cor) não possuem arenas para a deliberação 

de suas necessidades, objetivos e estratégias. Nesse sentido, apesar do ideal de 

paridade participativa parecer distante, deve-se perguntar quais estratégias devem ser 

tomadas para que a vida pública se aproxime dele e para que o vácuo na paridade 

participativa seja preenchido. 

Segundo Fraser, a alternativa delineada consiste em articular contra públicos 

subalternos, através de arenas discursivas paralelas, onde os grupos subordinados 

inventam e fazem circular contradiscursos que formulam interpretações 

oposicionistas acerca de suas identidades, interesses e necessidades. Mesmo que nem 

todo contra público seja virtuoso - já que alguns são explicitamente antidemocráticos 

e anti-igualitários -, Fraser ressalta que a presença deles ajuda a expandir o espaço 

discursivo, pois matérias, até então, excluídas do discurso passam a ser tematizadas. 

Do mesmo modo, eles são importantes para compensar os injustos privilégios 
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participativos dos membros de grupos sociais dominantes, em sociedades 

estratificadas. 

Por outro lado, em sociedades igualitárias e multiculturais, onde inexistem 

divisões de classe, gênero, raça e trabalho. Mas que, em contrapartida, são habitadas 

por grupos com diferentes valores, identidades e estilos culturais. Faz-se necessário a 

pluralidade de arenas públicas, onde diferentes públicos possam encontrar voz para a 

multiplicidade de expressões de opiniões, identidades e culturas que a compõe. Além 

disso, a autora ressalta a possibilidade de sociedades igualitárias e multiculturais 

serem participativas. Apostando na interação entre os diversos públicos que a compõe, 

através da prática, do reconhecimento da complexidade de cada cultura e de condições 

de igualdade social, da porosidade e da franqueza dos públicos (FRASER, 1992, p. 122-

128). 

(iii) as deliberações serem restritas ao interesse geral, e não ao 

particular: Se em sociedades estratificadas, onde públicos subalternos e dominantes 

interagem entre si, a questão acerca dos limites da esfera pública é algo importante. 

Aqui a questão central será o que conta como público e privado. E, num segundo 

momento, qual é o escopo apropriado para a publicidade e a privacidade. Lembrando 

que para Habermas a esfera pública é uma arena discursiva na qual pessoas privadas 

deliberam sobre questões públicas. Nesse sentido, a autora afirma que público pode 

significar (i) relacionado ao Estado; (ii) acessível a todos; algo que (iii) diga respeito a 

todos; e que (iv) pertença a um bem comum ou a um interesse compartilhado. Ao passo 

que privado pode ser (v) pertencente a propriedade privada, numa economia de 

mercado; e (vi) pertencente à intimidade doméstica e a vida privada, incluindo a vida 

sexual. 

Começando pelo terceiro sentido de público, a saber, algo que (iii) diga respeito 

a todos. Segundo a autora cabe aos participantes decidi-lo, não havendo garantia 

nenhuma de que todos irão convergir. Por exemplo, até pouco tempo as feministas 

eram uma minoria em sustentar que a violência doméstica seria uma questão de 

interesse geral e, consequentemente, um tópico legítimo para a discussão pública. 

Uma vez que a maioria concordava em se tratar de uma questão privada relativa a um 

pequeno número de casais heterossexuais. O cenário, contudo, se tornou outro, 

quando elas se organizaram num contra público subalterno e conseguiram disseminar 

a visão de que a violência doméstica se tratava de uma característica sistemática, 
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amplamente disseminada em sociedades dominadas por homens. Como se vê, não 

existem fronteiras estabelecidas previamente acerca do que seja interesse geral. Por 

conta disso, a publicidade democrática deve garantir oportunidades para que grupos 

minoritários convençam os demais de que o que, no passado, não era algo público, no 

sentido de interesse geral, agora deve ser considerado como tal. 

A seguir, Fraser discute outro sentido, qual seja, público como (iv) pertencente 

a um bem comum ou interesse compartilhado. Segundo a autora essa acepção é mais 

conhecida como republicana-cívica e foi adotada por Habermas em “Mudança 

Estrutural”, ao conceituar a esfera pública como a arena na qual a discussão orbita em 

torno de questões do bem comum e não do interesse privado. De acordo com essa 

visão, os sujeitos, por meio da deliberação, podem alcançar o bem comum. Deixando 

de lado seus interesses privados os quais representam apenas pontos de partida para 

a deliberação, os quais serão transformados e transcendidos no curso da mesma. Essa 

concepção de público, contudo, confunde as ideias de deliberação e bem comum, na 

medida em que assume que aquela deve versar apenas sobre esse. Restringindo, por 

consequência, a deliberação para um ponto de vista singular e abrangente do “nós”, 

deixando de lado questões de auto interesse e do interesse de determinados grupos. 

Segunda a autora, isso vai contra um dos principais objetivos da deliberação, a saber, 

ajudar os participantes a clarificar seus interesses, mesmo quando eles conflitam entre 

si.  

Além disso, não há como saber de antemão se o resultado da deliberação será a 

emergência do bem comum, de tal forma que o conflito de interesses se demonstre 

apenas aparente; ou se a descoberta será de que o conflito de interesses é algo real, ao 

passo que o bem comum, uma quimera. Por conta disso, não são justificativas para 

restringir o tipo de tópicos, interesses e visões admissíveis nas deliberações. Como se 

vê, esse argumento se sustenta em sociedade igualitárias e, sobretudo em sociedades 

estratificadas. Pois aqui há razões para supor que qualquer ideia de bem comum entre 

explorados e exploradores seja um mito. De qualquer forma, qualquer consenso nesse 

sentido deve ser levado com suspeita. 

Enfim, Fraser discute a noção de privado a partir de duas noções que 

normalmente funcionam ideologicamente para limitar as fronteiras da esfera pública, 

a partir dos quais grupos sociais subordinados são colocados em desvantagem. São 

elas (i) a retórica da privacidade doméstica e (ii) a retórica da privacidade econômica. 
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A primeira exclui algumas questões e interesses da discussão pública, personalizando-

as ou familiarizando-as como se fossem questões privadas, domésticas ou pessoais, ao 

invés de questões públicas e políticas. A segunda economiciza algumas questões como 

se fossem ou imperativos impessoais do mercado, ou prerrogativas de proprietários 

privados ou questões técnicas para gestores/planejadores. A consequência disso é que 

algumas questões ficam restritas a arenas discursivas muito especializadas, 

protegendo-as do debate amplo e da contestação. Além de trabalhar favorecendo os 

grupos dominantes em desvantagem de seus subordinados. Outro fato importante que 

esse ponto demonstra é que a eliminação de exclusões formais com respeito à 

participação na esfera pública não é suficiente. Pois mesmo que mulheres e 

trabalhadores sejam incluídos no debate sua participação ainda pode ser restringida 

através dos conceitos de privacidade doméstica e econômica – a partir dos quais as 

desvantagens de gênero e de classe podem continuar a operar subtextualmente e 

informalmente, apesar da aludida inclusão (FRASER, 1992, p. 128-132). 

(iv) a necessidade da Sociedade civil e do Estado estarem separados: 

Conforme se observou anteriormente, a separação entre Estado e Sociedade Civil, em 

Habermas, é fundamental para que a esfera pública burguesa, enquanto instância 

mediadora, seja capaz de transferir demandas dessa àquele. Sendo que a dissolução do 

mesmo é vista como um dos fatores para o diagnóstico de decadência da esfera pública 

burguesa. 

Fraser, porém, identifica problemas relevantes no que diz respeito a essa 

separação. Segundo a autora, a diferenciação entre Estado e Sociedade, no modelo 

habermasiano, permite a formação de uma Esfera Pública autônoma, sobretudo em 

relação ao Estado, fazendo com que a opinião formada em seu interior funcione como 

um contrapeso ao mesmo. Da mesma forma, tem-se a emergência de públicos fracos 

cujas práticas deliberativas consistem apenas na formação da opinião pública, e não 

na decisão. Desse modo, a autonomia da opinião pública e a crítica feita ao Estado se 

perderiam pelo caminho, caso os limites entre Estado e Sociedade não se mantivessem. 

Acontece que essa separação se torna ainda mais obscura, sobretudo com a 

emergência da soberania parlamentar e a formação de público fortes, os quais 

englobam, em seus discursos, não só a formação da opinião, mas também a tomada de 

decisões, culminando em decisões jurídicas vinculantes, dentre outras, sobre o uso do 

poder estatal. Segundo Fraser, o avanço desses públicos é significativo em termos 
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democráticos, por que a força da opinião pública é reforçada, quando há um corpo que 

possa representá-la, traduzindo-a em decisões autoritativas. Com isso, tem-se a 

formulação de uma concepção pós-burguesa que nos permita conferir um papel mais 

relevante às esferas públicas do que meras formadoras de opinião, aquém da 

formulação de decisões políticas; que possibilite pensar sobre públicos fortes, fracos e 

suas demais formas híbridas, bem como a relação entre eles. Portanto, diferentemente 

de Habermas - que enxerga como algo negativo a desdiferenciação entre Estado e 

Sociedade -, Fraser vê como algo positivo e essencial para a construção de 

possibilidades democráticas que vão além dos atuais limites existentes das 

democracias (FRASER, 1992, p.134-136). 

No que diz respeito a esse ponto, pode-se concordar, ao menos, parcialmente. 

Pois, ainda que a dissolução do vínculo estrito entre sociedade e estado possua uma 

dimensão positiva no que concerne à dialética entre públicos fortes e fracos – que, em 

1962, Habermas não conseguiu identificar. Não se pode concordar que, no modelo 

habermasiano, a esfera pública servia apenas para formar opinião, sobretudo se se 

olhar para a institucionalização histórica da mesma. Nesse sentido, tem-se o Estado 

de Direito Burguês estabelecendo a esfera pública politicamente ativa como um órgão 

do Estado, responsável por institucionalizar o vínculo entre lei e opinião pública. 

Consequentemente, ela se torna um princípio organizatório para o procedimento dos 

órgãos do Estado, já que todos eles devem se submeter à lei e, em última instância, às 

necessidades da sociedade civil (HABERMAS, 2014, p. 225-229). 

 

3 Habermas e o acerto de contas em “Facticidade e Validade” 

 

Após a especificação das críticas de Fraser ao conceito de Habermas. Nesse 

momento, deve-se fazer algumas considerações, ainda que provisórias, sobre os 

impactos que elas tiveram em formulações futuras do conceito habermasiano. Tanto 

que, em 1990, ao escrever um prefácio à nova edição de “Mudança Estrutural”, 

Habermas reconhece que seu modelo se estruturou a partir de exclusões. Em primeiro 

lugar, a caracterização de uma esfera pública homogênea e singular deixava de lado 

tanto diferenciações no interior do público burguês, quanto a presença de públicos 

múltiplos, os quais se articulam em esferas públicas concorrentes à dominante. 

Segundo o autor, isso fez com que ele subestimasse o potencial emancipatório da esfera 

pública plebeia. Mas não só, também admite que a esfera pública se estrutura a partir 
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de uma exclusão de gênero que, diferentemente da exclusão dos homens sub 

privilegiados, possui uma força estruturante (HABERMAS, 2012, p. 41-48).  

Embora Habermas não tenha revisto sistematicamente o projeto de 1962, o 

conceito de esfera pública permanece relevante para seus escritos, inclusive, na 

acepção dual de sociedade, formulado em 1981, na Teoria do Agir Comunicativo. Como 

o objetivo desse trabalho não é remontar o lugar ocupado pela esfera pública na teoria 

da sociedade, criada pelo autor, e sim identificar os impactos das críticas às 

formulações futuras do conceito, será preciso dar um salto aos anos 90, mais 

precisamente à obra “Facticidade e Validade”. 

Considerando que, nesse momento maduro, Habermas passa a dar mais 

atenção ao lugar ocupado pelo direito em sociedades complexas e pós-tradicionais. 

Será importante para o autor entender como ele surge de processos de formação da 

opinião e da vontade e como esses processos se estruturam. Nesse sentido, Habermas 

os caracteriza a partir de uma rede de discursos e negociações, que são responsáveis 

pela formulação de formas de vida concretas e de interesses generalizáveis, bem como 

da compensação de interesses conflitantes. Em outros termos, são procedimentos 

destinados à resolução de questões práticas de uma comunidade jurídica, sempre que 

os sujeitos, em determinados contextos e sob certos assuntos, lançarem a pergunta “o 

que devemos fazer?”. 

No entanto, para que isso seja possível deve-se manter um vínculo entre, por 

um lado, a formação institucionalizada – que acontece nos parlamentos e assembleias 

–; e, por outro, a formação informal da opinião e da vontade, que ocorre em esferas 

públicas políticas autônomas. Dessa forma, o autor oferece três imagens que 

caracterizam a esfera pública quer como uma caixa de ressonância na qual “os 

problemas a serem elaborados pelo sistema político encontram eco”, quer como “um 

sistema de alarme dotado de sensores não especializados, porém, sensíveis no âmbito 

de toda a sociedade”, quer como “como uma rede adequada para a comunicação de 

conteúdos, tomadas de posição e opiniões” (HABERMAS, 2012d, p. 92). Em todos os 

casos chama atenção a capacidade que ela possui em filtrar e sintetizar o fluxo 

comunicativo que passa em seu interior. Ademais, enquanto rede, pode-se dizer que 

ela  

[...] se ramifica em um sem-número de arenas internacionais, nacionais, regionais, 
comunais e subculturais que se opõem umas às outras; [...] se articula 
objetivamente de acordo com pontos de vista funcionais, temas, círculos políticos, 
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etc., assumindo a forma de esferas públicas mais ou menos especializadas, porém, 
ainda acessíveis a um público de leigos [...] (HABERMAS, 2012d, p. 108).  

 

Outra consideração a ser feita é que as esferas públicas se diferenciam em níveis, 

de acordo com a densidade da comunicação, a complexidade organizacional e o 

alcance que possuem. Não obstante as diferenciações, elas são porosas entre si, 

permitindo o trânsito entre uma e outra. Nesse sentido, Habermas menciona três tipos 

de esferas, quais sejam: a Esfera pública episódica – constituída pelas comunicações 

que ocorrem em bares, cafés, encontros na rua; a Esfera pública da presença 

organizada – cujas comunicações se dão em encontros de pais, no teatro, concertos de 

Rock, reuniões de partidos ou congressos de igreja; e, por fim, a esfera pública abstrata, 

produzida pela mídia e composta por leitores, ouvintes e espectadores singulares e 

espalhados globalmente (HABERMAS, 2012d, p. 108).  

A partir dessa conceitualização pode-se identificar em que medida a noção de 

esfera pública se distancia de seu modelo precedente e como as críticas a esse lhe 

influenciaram. Assim, no que concerne ao caráter singular de uma esfera pública 

homogênea pode-se dizer que houve avanços. A própria caracterização dela enquanto 

uma rede porosa em “um sem-números de arenas internacionais, nacionais, regionais, 

comunais e subculturais que se opõe umas as outras” (HABERMAS, 2012d, p. 108) 

denuncia o caráter múltiplo e conflitivo que ela adota.  

Além disso, no que concerne aos limites do que é público e privado, Habermas 

admite que essas fronteiras são relativas, e não dadas a priori, pois dependem de lutas 

por reconhecimento no interior da sociedade civil tal qual aconteceu com a luta 

feminista contra a violência doméstica. Porque, somente assim, “os interesses 

questionados podem ser tomados pelas instâncias políticas responsáveis, introduzidos 

nas agendas parlamentares, discutidos e, eventualmente, elaborados na forma de 

propostas e decisões impositivas” (HABERMAS, 2012d, p. 41). Nesse sentido, 

Habermas destaca o papel desse conjunto de associações e organização livres, não 

estatais e não-econômicas – que constituem a sociedade civil – em captar os problemas 

do mundo da vida, notadamente da esfera privada, condensando-os e transmitindo-os 

à esfera pública política como questões de interesse geral.  

Com isso, observa-se que os atores da sociedade civil – apesar da diminuta 

complexidade organizacional, da fraca capacidade de ação e das desvantagens 

estruturais – têm a chance de inverter o fluxo da comunicação na esfera pública e, 
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consequentemente, influenciar o sistema político, cujas decisões se orientarão 

segundo a lógica centro-periferia. Essa inversão ocorre na medida em que os fluxos 

comunicativos que provêm da periferia atravessam as comportas dos procedimentos 

democráticos até chegarem ao centro, i.e., ao parlamento, fundamentando a 

legitimidade das decisões proferidas ali (HABERMAS, 2012d, p. 89). Portanto, 

Habermas não chega a ver como negativo a aproximação entre Estado e Sociedade 

Civil, ante a possibilidade dessa influenciar aquele. Além disso, embora textualmente 

o autor não faça referência às noções de públicos fortes e fracos de Fraser, o modelo 

de circulação de poder entre centro e periferia reproduz as reivindicações de uma 

esfera pública que não só produza opiniões, mas também participa da formulação de 

decisões4. 

Diante dessa conceitualização, contudo, pode-se destacar um déficit na 

formulação de Habermas, uma vez que o autor não preenche, sequer parcialmente a 

exigência de igualdade substancial, essencial para a paridade participativa em Fraser. 

É que os direitos sociais não são a prioridade do autor. Tanto que a formulação da 

noção de cidadania ativa requer impreterivelmente um conjunto de quatro direitos 

fundamentais, que devem existir num Estado que pretende legitimidade. São eles: 

 

(1) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma 
do Direito à maior medida possível de iguais liberdades subjetivas de ação.  

Esses direitos exigem como correlatos necessários:  

(2) Direitos fundamentais que resultam da configuração politicamente autônoma 
do status de um membro numa associação voluntária de parceiros do direito;  

(3) Direitos fundamentais que resultam imediatamente da possibilidade de 
postulação judicial de direitos e da configuração politicamente autônoma da 
proteção jurídica individual. (HABERMAS, 2012, p. 159). 

(4) Direitos fundamentais à participação, em igualdade de chances, em processos 
de formação da opinião e da vontade, nos quais os civis exercitam sua autonomia 

                                                      
4  Melo (2015) destaca que o modelo de circulação do poder adotado por Habermas segue aquele 
proposto por Peters, a partir do qual a articulação entre centro e periferia descreve a possibilidade e os 
limites da assimilação dos conflitos na articulação entre ação social e sistema político. Isso porque os 
processos de comunicação e decisão do sistema político são descritos segundo a imagem de um modelo 
de eclusas. Segundo o autor, as eclusas são barreiras e estruturas de poder presentes na esfera pública 
e nos centros de poder político e as quais podem ser superadas tanto por meio de mobilizações e 
manifestações de revolta – advindas da periferia – que, em certo momento, tornam-se capazes de 
modificar as relações de força entre a sociedade civil e o sistema político; quanto de mudanças provindas 
do centro. De maneira que se possa descrever e analisar a dinâmica dos debates desencadeados em 
esferas formais e informais de discussão, permitindo, por exemplo, que se entenda como a participação 
política de movimentos sociais, nesses debates, pode exercer influência sobre o processo legislativo, as 
ações do executivo ou a tarefa de aplicação e interpretação da norma jurídica pelo judiciário (MELO, 
2015, p. 31-33).  
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política e através dos quais eles criam Direito legítimo. (HABERMAS, 2012c, p. 
159). 

 

Em relação ao excerto exposto acima, importante ressaltar que (1) a primeira 

classe de direitos existe para assegurar a compatibilidade dos direitos de cada um com 

os direitos de todos os demais; (2) a segunda, para assegurar o status de (não) 

membros, (não) cidadãos, ante o fato de o direito posto se originar de decisões de um 

legislador histórico e, por conta disso, relacionar-se a um espaço e tempo delimitáveis; 

(3) a terceira para garantir os caminhos jurídicos pelos quais os sujeitos de direito 

podem recorrer, sempre que se sintam prejudicados em suas pretensões (HABERMAS, 

2012c, p. 160-161); e (4) a quarta que garante a participação dos sujeitos em todos os 

processos de deliberação e de decisão relevantes para a legislação, permitindo que a 

liberdade comunicativa de cada um venha simetricamente à tona, i.e., a liberdade de 

tomar posição diante de pretensões de validade (HABERMAS, 2012c, p. 164). 

 

Considerações finais 

 

Conforme se observou, o objetivo principal desse trabalho foi apresentar 

aspectos gerais da conceituação de esfera pública, a começar, pela obra “Mudança 

Estrutural” e, após, “Facticidade e Validade”. De acordo com Habermas, a esfera 

pública é caracterizada, num primeiro momento, enquanto um âmbito da vida, onde a 

opinião pública é formada com vistas à racionalização do poder político. Procurou-se, 

entretanto, explicitar melhor os dois níveis a que o autor se refere, quais sejam, teórico 

e prático, em face das confusões que a não diferenciação gerou aos seus intérpretes. 

Nesse sentido, teve-se cuidado especial com a crítica feminista ao modelo de 

1964, aqui representada pela autora e teórica crítica Nancy Fraser, a qual foi capaz de 

resumir os principais pontos de insatisfação com o ideal burguês, apresentado pelo 

autor, a partir das quatro suposições básicas mencionadas acima. Ciente desse debate, 

Habermas percebeu que seria necessário mais do que expor os diferentes níveis de 

argumentação de seu trabalho. Razão pela qual, em 1990, o autor escreveu o prefácio 

à reedição alemã, onde lança um olhar crítico e de certa forma condescendente para as 

principais polêmicas que o cercaram; pretendendo conectar as aspirações e intenções 

da noção de esfera pública a um novo e mais complexo estágio de sua teoria. 
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Logo, no que diz respeito às exclusões de públicos subalternos, Habermas 

parece ter compreendido que o seu modelo acabou se tornando excessivamente 

idealizado e homogêneo, incapaz de reconhecer as diferenciações inerentes ao próprio 

público de burgueses, assim como expressões culturais ou específicas de uma classe 

(HABERMAS, 2014, p. 41-44). Outro fato importante é que Habermas admite 

reconhecer o caráter patriarcal apenas no âmbito da família conjugal e na esfera 

privada. Sendo que as transformações empenhadas no modelo burguês de esfera 

pública não são suficientes para afetar o caráter patriarcal da sociedade como um todo. 

Por isso, as feministas argumentam que o modelo liberal se estrutura, a partir de uma 

perspectiva de gênero. Segundo Habermas, essas críticas são relevantes e surgem na 

esteira das pretensões universalistas erigidas pelo ideal burguês, tanto que podem ser 

traduzidas como reivindicações por mais inclusão e igualdade irrestrita (HABERMAS, 

2014, p. 44-47). Segundo o autor, não ter levado a sério esses aspectos contribuiu para 

a construção de um modelo muito mais rígido de esfera pública (HABERMAS, 2014, 

p. 48). 

Por isso, em “Facticidade e Validade” Habermas apresenta um paradigma mais 

flexível e aberto de esfera pública, caracterizando-o, muitas vezes, como uma rede de 

comunicação ou um sensor, apto a captar diferentes demandas da sociedade civil. 

Mesmo que, conforme se identificou ao final da sessão passada, existam déficits 

relativos à promoção de mecanismos que incentivem a inclusão social, ou – para usar 

os termos de Fraser - a paridade participativa. Tal ponto deve ser levado em 

consideração, caso se pretenda uma releitura dos conceitos de cidadania ativa e de 

esfera pública. Principalmente se for do interesse mobilizar esse último como uma 

ferramenta interpretativa para diferentes contextos sócio-históricos, inclusive, para a 

realidade periférica de países como o Brasil. 
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17. A HERMENÊUTICA JURÍDICA DE HABERMAS: REVENDO SUAS 

CRÍTICAS A GADAMER 
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Ziel Ferreira Lopes1 

1 Introdução 

 

Quando Habermas apresentou seu projeto de democratização do direito, um 

dos pontos mais importantes discutidos por ele foi a hermenêutica jurídica. Seu 

desafio nessa área era legitimar a interpretação judicial sem precisar recorrer a 

critérios jusnaturalistas, vistos em sua tradição teórico-crítica como fundamentos 

metafísicos a serem evitados. 

Para tanto, o autor lançou mão de seu método reconstrutivo, procurando 

naquilo que já existe elementos com potencial emancipatório, que inspirariam um 

modelo normativo. Analisou diferentes teorias sobre o tema, de modo a oferecer uma 

solução própria que superasse seus defeitos e assimilasse suas qualidades.  

Sem perder essa visão de conjunto, minha pesquisa foca um ponto específico 

desse debate: a crítica de Habermas à hermenêutica jurídica inspirada por Hans-Georg 

Gadamer, que ficou evidente quando ele a comparou à proposta de Ronald Dworkin. 

Tentarei demonstrar que essa crítica, e essa comparação, merecem ser revisadas. 

Procederei da seguinte maneira: 1) apresentarei um breve panorama do debate, com 

as quatro teorias do direito reconstruídas por Habermas e suas respectivas posições 

sobre interpretação; 2) caracterizarei, em linhas gerais, a hermenêutica jurídica 

defendida por Habermas em sua teoria discursiva do direito; 3) analisarei sua crítica à 

hermenêutica jurídica de base gadameriana; e 4) por fim, formularei dois argumentos 

para uma revisão dessa crítica. 
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2 As teorias do direito reconstruídas por Habermas 

 

No capítulo 5 de Direito e Democracia (1997), Habermas fez sua incursão 

teórica sobre “indeterminação do direito e racionalidade da jurisprudência”. O autor 

tentou formular uma maneira de satisfazer, ao mesmo tempo, as exigências de 

segurança jurídica e de correção moral – que é como a tensão entre facticidade e 

validade se expressa nesse âmbito. A questão era: como orientar os juízes a 

interpretarem o direito, de maneira que mantivessem uma fidelidade às leis e aos 

precedentes, mas sem perder de vista a pretensão de legitimidade e o aprendizado 

jurisprudencial na sua aplicação aos casos concretos?  

Para respondê-la, o autor analisou quatro visões exemplares sobre o direito, que 

ofereceriam alternativas não metafísicas ao jusnaturalismo: i) a “jurisprudência 

hermenêutica”; ii) o realismo jurídico; iii) o positivismo e; iv) o interpretativismo de 

Ronald Dworkin.  

i) Na Europa continental, a hermenêutica filosófica de Gadamer passou a 

exercer influência significativa sobre os juristas, sobretudo na Alemanha. Habermas 

cita Willfrid Hassemer e Joseph Esser como referências na chamada “Jurisprudência 

Hermenêutica”, podendo-se acrescentar nomes como: Friedrich Müller, Martin Kriele, 

Peter Härbele, Konrad Hesse, Karl Larenz etc. Tal movimento teria sido responsável 

por desbancar o mito da subsunção de normas jurídicas aos casos concretos. O direito 

não existiria como algo pronto e auto-evidente, cuja aplicação aos casos se daria de 

modo mecânico. Os processos interpretativos relacionariam o intérprete, o material 

jurídico e estados de coisas, de modo bem mais complexo, o que não implica abrir mão 

da racionalidade nesse campo. Gadamer recupera a ideia aristotélica de saberes 

prudenciais, que só se dão na concretude, inexistindo aí uma regra capaz de regular 

sua própria aplicação. A isso acrescenta a dinâmica circular do processo compreensivo. 

Ele sempre parte de pré-compreensões do intérprete, mas estas se modificam a partir 

do diálogo com o outro (os textos, as pessoas, o mundo). No direito, esse diálogo 

concretiza a norma, relacionando o intérprete, os textos legais e os estados de coisas. 

Para Habermas, isso é capaz de gerar uma legitimação do direito a partir de seu 

alinhamento a padrões interpretativos que emergem da história, que seriam os 

princípios. A indeterminação do direito seria eliminada por sua inserção em um 

contexto, que refinaria os sentidos cabíveis até chegar na norma para o caso. Contudo, 

tal modo de legitimação ficaria limitado a critérios recolhidos nas práticas efetivas de 
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uma comunidade, o que lançaria sobre a Jurisprudência Hermenêutica a suspeita de 

um conservadorismo – aqui entendido no sentido de uma total determinação da 

interpretação pela história, tornando-a incapaz de corrigir injustiças. 

ii) o realismo jurídico seria uma versão radical dessa inserção do direito em 

contextos, abrindo mão de quaisquer idealizações sobre sua racionalidade. O direito 

seria apenas o que os tribunais dizem que ele é, sem que haja fundamentos racionais e 

deontológicos por trás disso. Assim, o campo jurídico não teria uma lógica própria, que 

o diferenciasse da política. Nesse ponto, o realismo jurídico aproxima-se da Escola do 

Direito Livre, da Jurisprudência dos Interesses e dos Estudos Jurídicos Críticos. As 

interpretações judiciais seriam resultado de influências extrajurídicas e o máximo que 

se poderia fazer seria descrever isso, a partir de análises empíricas, ou prescrever 

decisões a partir de critérios desencantados, como um utilitarismo que tenta 

maximizar o bem-estar econômico. Desta maneira, abre-se mão de um compromisso 

com decisões anteriores e o ideal de segurança jurídica.  

iii) o positivismo jurídico tentaria salvar a racionalidade jurídica, abrindo mão 

de ideais de legitimação e baseando-a em critérios de validade a partir de outras regras. 

Em Herbert Hart, isso remete à regra de reconhecimento socialmente compartilhada 

pelos usuários do direito, em suas práticas verbais convergentes. Sua metodologia é 

elaborada a partir da noção wittgensteiniana dos “jogos de linguagem”. Isso implica, 

também, admitir um espaço para o decisionismo, nas zonas de penumbra da 

linguagem. Em casos difíceis, quando a regra jurídica não for clara, o juiz atua com 

liberdade, como se fosse um legislador intersticial. 

iv) a teoria do direito de Ronald Dworkin superaria as demais ao buscar um 

ideal de integridade, que concilia o valor da segurança jurídica com a aceitabilidade 

racional – a história e a justiça. Toda interpretação jurídica partiria de decisões 

institucionais anteriores (leis, precedentes e doutrinas), mas tentaria reconstruí-las de 

modo racional, corrigindo injustiças. As normas jurídicas não seriam meras ficções 

mascaradoras de jogos de poder, como queriam os realistas. Tampouco se resumiriam 

a regras convencionais, validadas por sua fonte institucional autorizada, como 

queriam os positivistas. Elas envolveriam também padrões normativos mais 

complexos, os princípios que justificam o ordenamento. Eles introduzem critérios de 

legitimidade na decisão judicial, que precisa ler todo o material jurídico pertinente ao 

caso à luz de suas razões principiológicas. Por fim, Dworkin superaria também a 
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Jurisprudência Hermenêutica, ao enfatizar que os princípios jurídicos que dão 

legitimidade às decisões se emancipam do contexto histórico em que surgiram, através 

de uma (re)construção racional sobre o que é justo. Assim Habermas (1997, p. 252) 

resume suas vantagens, em comparação com as demais teorias: 

 

A teoria dos direitos, elaborada por Dworkin, pode ser entendida como a tentativa 
de evitar as falhas das propostas de solução realistas, positivistas e hermenêuticas, 
bem como de esclarecer, através da adoção de direitos concebidos 
deontologicamente, como a prática de decisão judicial pode satisfazer 
simultaneamente às exigências de segurança jurídica e da aceitabilidade racional. 
Contra o realismo, Dworkin sustenta a possibilidade e a necessidade de decisões 
“corretas”, cujo conteúdo é legitimado à luz de princípios (e não apenas 
formalmente, através de procedimentos). No entanto, a referência hermenêutica a 
uma pré-compreensão determinada por princípios não deve entregar o juiz à 
história de tradições autoritárias com conteúdo normativo; ao contrário, esse 
recurso obriga-o a uma apropriação crítica de uma história institucional do direito, 
na qual a razão prática deixou seus vestígios. Tribunais decidem sobre que direitos 
“políticos” pertencem a quem; Dworkin tem em mente os direitos que gozam de 
validade positiva e merecem reconhecimento sob pontos de vista da justiça.  

 

 

Mesmo assim, Habermas não considerou a teoria de Dworkin totalmente 

satisfatória. Tomou-a apenas como a melhor base já existente, a partir da qual poderia 

desenvolver sua proposta original. 

 

3 A hermenêutica jurídica da teoria discursiva 

 

Habermas observava algumas dificuldades ao aproximar o integracionismo 

dworkiniano de sua teoria discursiva do direito, no que se refere à relação entre direito 

e moral. À primeira vista, Dworkin parece defender uma conexão muito forte entre 

essas dimensões, que poderia ser incompatível com uma proposta mais procedimental 

e aberta ao pluralismo. 

Em grande medida, tratava-se mais de um problema na tradução de conceitos 

entre referenciais diferentes, que não chegavam a ser incompatíveis. Em termos 

habermasianos, era possível dizer que Dworkin defendia a ligação entre argumentos 

jurídicos e a razão prática, mas enfatizava que os conteúdos morais presentes na 

instituição do direito são traduzidos em códigos legais, que não mais se confundem 

com o debate puramente moral. Portanto, a maneira como esses autores relacionam 

direito e moral não é estruturalmente diferente. 
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Contudo, havia uma diferença mais complexa entre os dois, que motivou 

Habermas a propor algo novo. Dworkin parecia-lhe muito confiante na possibilidade 

de um juiz reconhecer essa (in)correção moral, em termos substantivos, ao interpretar 

o direito num caso concreto. Por isso, Habermas se mostrou ansioso para evitar as 

críticas que muitos fizeram ao modelo de juiz dworkiniano, considerando-o muito 

heroico, monológico e até mesmo solipsista. A aceitabilidade racional do direito 

precisaria ser alcançada de modo deliberativo, através de procedimentos 

participativos e de uma teoria da argumentação. A ideia de que o juiz poderia asserir 

verdades morais através da elaboração do material jurídico pertinente a cada caso 

decidido, numa teoria guiada pela coerência, seria muito ambiciosa. Habermas tenta 

substituí-la por processos desenhados para gerar uma busca cooperativa da verdade. 

Haveria muito a debater aqui, a partir de Habermas, Dworkin e de seus 

continuadores. Essas críticas a Dworkin eram justas? Em que medida o que Habermas 

propôs realmente diferia da proposta dworkiniana? Que tipo de teoria da 

argumentação ele tinha em mente, e qual sua diferença em relação aos critérios 

integracionistas?  

Essas perguntas devem ser levantadas, para que se apresente a proposta de 

Habermas de modo problematizador, e não apenas reprodutivo. Contudo, não tentarei 

respondê-las nesse espaço, focando minha análise num ponto específico da 

(re)construção de uma hermenêutica jurídica por Habermas: sua crítica ao modelo 

gadameriano. 

 

4 A crítica à hermenêutica jurídica de base gadameriana 

 

Nesse trecho do trabalho, será necessário compilar citações diretas dos autores, 

tratando-as com verdadeiro cuidado documental. Assim, poderemos reproduzir suas 

ideias com exatidão, para então submetê-las à análise e oferecer contra-argumentos. 

Como já foi dito, Habermas criticou a “Jurisprudência Hermenêutica”, por 

considerá-la potencialmente conservadora. Ela não apresentaria um aparato teórico 

capaz de corrigir injustiças e romper com as tradições éticas cristalizadas. Isso seria 

um problema, já que “o que para um vale como topos comprovados historicamente é, 

para o outro, pura ideologia ou preconceito” (1997, p. 248).  

Vale a pena compilar duas passagens em que o autor compara a Jurisprudência 

Hermenêutica à proposta dworkiniana: 
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Pouco importa o modo como Dworkin entende a relação entre direito e moral: sua 
teoria dos direitos exige uma compreensão deontológica de pretensões de validade 
jurídicas. Com isso ele rompe o círculo no qual se enreda a hermenêutica jurídica 
com seu recurso a topoi historicamente comprovados de um ethos transmitido. 
Dworkin interpreta o princípio hermenêutico de modo construtivista [...] 
(HABERMAS, 1997, p. 256). 

 

 

Mais à frente (p. 259), essa comparação é aprofundada: 
 
 
Com a análise do papel desempenhado pelos argumentos de princípios e pelos 
argumentos de colocação de fins, na prática da decisão judicial, e com a descoberta 
de uma camada mais elevada de normas no próprio sistema jurídico, Dworkin 
capta o nível de fundamentação pós-tradicional do qual o direito positivado 
depende. Depois que o direito moderno se emancipou de fundamentos sagrados e 
se distanciou de contextos religiosos e metafísicos, não se torna simplesmente 
contingente, como o positivismo defende. Entretanto, ele também não se encontra 
simplesmente à disposição de objetivos do poder político, como um médium sem 
estrutura interna própria, como é defendido pelo realismo. O momento da 
indisponibilidade, que se afirma no sentido de validade deontológica dos direitos, 
aponta, ao invés disso, para uma averiguação racional – orientada por princípios 
– das “únicas decisões corretas”. No entanto, como esses princípios não são topoi 
historicamente comprovados, que podem ser extraídos exclusivamente do 
contexto tradicional de uma comunidade ética, como pretende a hermenêutica 
jurídica, a prática de interpretação necessita de um ponto de referência que 
ultrapassa as tradições jurídicas consuetudinárias. Dworkin esclarece esse ponto 
de referência da razão prática de dois modos: metodicamente, lançando mão do 
processo de interpretação construtiva; e, conteudisticamente, através do 
postulado de uma teoria do direito que reconstrói racionalmente e conceitualiza o 
direito vigente [grifos no original]. 

 

 

Tais críticas lembram muito aquelas que ele já havia feito à hermenêutica no 

plano filosófico, em seu debate com Gadamer 2 . Ao discutir as condições do 

conhecimento nas ciências humanas, Habermas acusou a hermenêutica gadameriana 

de ser conservadora, porque enfatizava a autoridade da tradição no processo 

compreensivo. Contra ela, defendia uma atitude de forte suspeita quanto a heranças 

históricas, que poderiam ter sido forjadas sob condições de opressão. A tradição estaria 

erigida sobre falsos consensos, nos quais se impôs uma comunicação sistematicamente 

distorcida. Seria necessária uma hermenêutica da suspeita para denunciar o 

mascaramento simbólico de traumas e violências por trás dessa tradição. Isso seria 

feito combinando a psicanálise freudiana das neuroses individuais e a crítica da 

                                                      
2 Os textos que documentam esse debate podem ser encontrados traduzidos para o português e reunidos 
nos livros Dialética e Hermenêutica (HABERMAS, 1987) e Verdade e Método II (GADAMER, 2002). 
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ideologia no âmbito social. Tal ruptura com o passado possibilitaria a inovação, na 

linha marxiana do materialismo dialético. 

Mas como traduzir isso para uma disciplina específica, no caso, o direito? Como 

seria uma hermenêutica jurídica crítica, que não se limita à tradição? É nesse momento 

que Habermas se entusiasma com a proposta de Dworkin, quando este elabora a ideia 

de uma “interpretação construtiva”. Por sinal, Habermas aponta para um trecho no 

qual o próprio Dworkin toma seu partido, no debate com Gadamer: 

 

O modelo de Dworkin tem precisamente esse sentido: trata-se de um direito 
positivo, composto de regras e princípios, que assegura, através de uma 
jurisprudência discursiva, a integridade de condições de reconhecimento que 
garantem a cada parceiro do direito igual respeito e consideração. Fazendo uma 
referência à minha crítica a Gadamer, Dworkin caracteriza seu procedimento 
hermenêutico crítico como uma “interpretação construtiva” que explicita a 
racionalidade do processo de compreensão através da referência a um paradigma 
ou a um “fim”: “Constructive interpretation is a matter of imposing purpose on an 
object or a practice in order to make of it the best possible exemple of the form or 
genre to which it is taken to belong... We would say, that all interpretation strives 
to make an object the best it can be, as an instance of some assumed enterprise, 
and that interpretation takes different forms in different contexts only because 
different enterprises engage different standards of value or success”. Com o auxílio 
de tal procedimento da interpretação construtiva, cada juiz deve, em princípio, 
poder chegar, em cada caso, a uma decisão idealmente válida, na medida em que 
ele compensa a suposta “indeterminação do direito”, apoiando sua fundamentação 
numa “teoria”. Essa teoria deve reconstruir racionalmente a ordem jurídica 
respectivamente dada de tal modo que o direito vigente possa ser justificado a 
partir de uma série ordenada de princípios e ser tomado, deste modo, como uma 
encarnação exemplar do direito em geral (p. 260-261). 

 

Explicando melhor: em Dworkin, esse caráter construtivo da interpretação é 

próprio de questões não empíricas, como a estética, a moral, a política e o direito. Se 

um grupo de biólogos se reúne em uma sala para discutir o que é um leão, buscarão 

encontrar sua estrutura física, sua morfologia, seu DNA, um fundamento empírico 

para chegarem numa descrição de comum acordo. Contudo, se um grupo de juristas 

se reúne para discutir o que é o direito, a democracia, ou até mesmo questões mais 

prosaicas como o que é um testamento, não poderão apenas descrever um fato da 

natureza, de modo moralmente neutro. Deverão apresentar e, ao mesmo tempo, 

justificar o que entendem por direito, democracia, testamento, etc. Para tanto, será 

necessário partir de práticas efetivas e noções compartilhadas sobre o conceito. Mas 

delas não se pode deduzir um conceito autoevidente. Precisarão tomar o material 

jurídico básico sobre tal conceito, atribuir a ele um propósito e, à luz disso, tentar 
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desenvolver sua melhor concepção. Essa é a racionalidade que já opera na 

jurisprudência, e que deve ser ampliada para melhorá-la.  

Um juiz que vai decidir um caso deve partir das leis, das decisões anteriores e 

das doutrinas, mas tentar encontrar seus padrões interpretativos fundamentais, e 

rever toda a prática à sua luz para chegar numa decisão concreta. Por exemplo, 

Dworkin cita um caso do direito inglês, Saif Ali v. Sydney Mitchell & Co [1980] A.C 

198. Estava em jogo a responsabilidade de advogado devido a danos causados por 

negligência. Até então, a advocacia era a única profissão que não se sujeitava ao 

instituto. Embora essa profissão tenha um regime jurídico próprio, o tratamento 

diferenciado nesse ponto não se justificava à luz dos princípios de responsabilidade 

civil. Diante disso, “a Câmara dos Lordes atualmente reduziu essa isenção: ao fazê-lo, 

preferiu a integridade à coerência estrita. A integridade, porém, não estará satisfeita 

enquanto a isenção não for totalmente eliminada” (2014-a, p. 264). Veja que a 

interpretação construtiva pode levar à quebra de uma cadeia de precedentes, para 

atender às razões que os justificam, quando mais bem compreendidas. Aqui fica clara 

a emancipação da história, a partir de uma apropriação crítica de elementos da própria 

história.  

A proposta de Dworkin se libertou do modelo interpretativo causa-e-efeito. 

Contudo, ao atribuir propósitos ao direito interpretado, não recomenda agir como 

quem estivesse buscando uma intenção do autor. A interpretação construtiva não se 

confunde com aquilo que Dworkin denomina da “interpretação conversacional”, na 

qual os participantes buscam chegar a um entendimento sobre o que o outro quis dizer. 

No direito, o propósito3 de que Dworkin fala ultrapassa os estados mentais que os 

políticos tinham ao redigir as leis e busca aquilo que tornaria o material interpretado 

o melhor que ele pode ser – independentemente do que os legisladores quiseram dizer. 

Para esclarecer esse ponto, Dworkin (2014-a, p. 63) realmente se posicionou, 

com Habermas, contra Gadamer: 

 

Wilhelm Dilthey, um filósofo alemão que foi especialmente influente em dar forma 
ao debate sobre a objetividade nas ciências sociais, usou a palavra verstenhen para 
descrever especificamente o tipo de entendimento que adquirimos ao saber o que 
outra pessoa quer dizer com aquilo que diz [...] Dilthey colocou a questão de saber 
se e como esse tipo de entendimento é possível a despeito das diferenças culturais; 
encontrou a chave para seu problema na consciência “histórica” [...]. Os mestres 

                                                      
3 O direito teria um “point” (MACEDO JR, 2010), uma intencionalidade que não se confunde com 
estados mentais.  
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contemporâneos que deram continuidade ao debate, como Gadamer e Habermas, 
tomam direções diferentes. Gadamer acha que a solução de Dilthey pressupõe o 
aparato hegeliano que Dilthey ansiava por exorcizar. (Ver H. G. Gadamer, Truth 
and Method, em particular pp. 192-214 [trad. inglesa, 2ª ed., Londres, 1979].) 
Acredita que a consciência histórica arquimediana que Dilthey imaginou possível, 
livre daquilo que Gadamer chama, no sentido especial que dá ao termo, de 
preconceitos, é impossível, que o máximo que podemos esperar alcançar é uma 
“consciência histórica efetiva” que pretende ver a história não a partir de nenhum 
ponto de vista específico, mas sim compreender como nosso próprio ponto de vista 
é influenciado pelo mundo como desejamos interpretar. Habermas, por sua vez, 
critica Gadamer por sua visão demasiado passiva de que a direção da comunicação 
é de mão única, que o intérprete deve se esforçar por aprender e aplicar aquilo que 
interpreta com base no pressuposto de que está subordinado ao seu autor. 
Habermas faz a observação crucial (que aponta mais para a interpretação 
construtiva do que para a conversacional) de que a interpretação pressupõe que o 
autor poderia aprender com seu intérprete. (Ver Jürgen Habermas, 1, The Theory 
of Communicative Action [trad. de T. McCarthy, Boston, 1984].) O interminável 
debate prossegue, dominado especialmente pelo pressuposto que descrevo no 
texto: de que a única alternativa ao entendimento causa-e-efeito dos fatos sociais 
é o entendimento conversacional com base no modelo do verstehen. 

 

Apesar disso tudo, é preciso advertir que Gadamer jamais aceitou a maneira 

como Habermas caracterizou sua posição. Provavelmente, também não aceitaria a 

maneira como Dworkin a caracterizou, ao acompanhar a leitura habermasiana.  

Portanto, caso se esteja mesmo diante de uma leitura distorcida, as críticas de 

Habermas à hermenêutica jurídica de base gadameriana precisariam ser revistas, bem 

como sua comparação com Dworkin. É o que defenderei a seguir.  

 

4 Argumentos para uma revisão crítica 

 

Nesse ponto culminante do trabalho, tentarei formular dois argumentos para 

que seja revisada a crítica de Habermas contra Gadamer, bem como a comparação que 

Habermas estabelece entre Gadamer e Dworkin: i) a hermenêutica não é 

“conservadora”; e ii) a hermenêutica dá lugar a uma ética similar à do projeto 

dworkiniano.  

i) o primeiro argumento parte da defesa que o próprio Gadamer apresentou 

contra as críticas de Habermas, no âmbito filosófico, e as transpõe para o âmbito da 

hermenêutica jurídica. 

Ao ver sua matriz hermenêutica acusada de “conservadora”, Gadamer 

respondeu a Habermas, fazendo uma série de esclarecimentos. O mais importante 
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deles era que sua tese sobre a “autoridade da tradição” não se confundia com uma 

defesa do status quo. 

O hermeneuta não se refere à tradição num sentido sociológico, como uma 

forma de legitimar a dominação. Tradição aqui é a condição de possibilidade para 

qualquer compreensão, aquele universo de sentidos que herdamos. 

Gadamer criticou fortemente o sonho moderno de se construir um 

conhecimento purificado pelo procedimento, absoluto, acima do tempo e do mundo. 

Esse sonho levou à importação de métodos das ciências naturais para as ciências 

humanas, tentando reproduzir nelas os mesmos êxitos técnicos. E isso repercutiu 

inclusive na interpretação do direito, com o desenvolvimento de vários cânones 

metodológicos, que funcionavam mais como disfarces da subjetividade do que como 

uma garantia de acesso à verdade. Desta maneira, deixava-se de considerar as 

especificidades de toda uma forma de saber, cujas verdades extrapolavam o regime de 

prova do empirismo. 

Existiria verdade além do método moderno, como o autor tenta demonstrar (de 

modo interpretativo) através dos exemplos privilegiados da obra de arte, da história e 

da linguagem.  

No ponto específico que condicionava o conhecimento à sua purificação 

metodológica, Gadamer tentou fazer ver que ele sempre emerge de uma situação 

hermenêutica, o que não quer dizer que seja simplesmente determinada pelo passado. 

A verdade não acontece quando nos fechamos em pré-juízos herdados. Ela se mostra 

apenas quando os suspendemos, abrindo-nos para a possibilidade de que eles estejam 

incorretos – o que não é “fazer caso omisso de si mesmo” (2012, p. 396).  

Assim, pré-juízos sempre existem, mas se legitimam ou se modificam no 

diálogo, na abertura para o outro, capaz de gerar uma fusão de horizontes. Veja-se que 

a intepretação para Gadamer jamais foi meramente reprodutiva ou totalmente 

criativa, envolvendo um processo intersubjetivo de atribuição de sentido.  

Por tudo isso, a tradição a que Gadamer se referiu seria algo vivo, uma entrega 

(traditio), aquilo que se transmite. E nela se recolhem – inclusive – elementos para 

elaborar uma crítica social. Quando criticamos algo injusto hoje, nos baseamos numa 

certa interpretação da história que nos possibilitou ver melhor do que nossos 

antepassados. 
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Ler a tese gadameriana sobre a autoridade da tradição separada de suas outras 

teses sobre o diálogo, a fusão de horizontes, e tantas outras, é fazer um recorte parcial 

e desfavorável do autor.  

Antes de tudo, é preciso entender seu foco. Verdade e Método (2002) não 

tentava prescrever um conjunto de técnicas para guiar a compreensão, mas, antes 

disso, desvelar o que já nos acontece quando compreendemos e qual era a estrutura 

comum às hermenêuticas regionais de cada disciplina. 

Habermas, por sua vez, estava mais preocupado com a ruptura do que com a 

continuidade nos processos interpretativos. Por isso, buscou recursos para fomentar 

uma crítica social na linhagem teórica da dialética4.  

Mesmo assim, no plano filosófico, havia vários pontos em comum entre esses 

projetos (busca da verdade, anti-empirismo, intersubjetividade, diálogo, historicidade 

do conhecimento, etc.), embora enfatizassem aspectos diferentes do mesmo fenômeno 

(STEIN, 1987). Habermas enfatizava a apropriação crítica da tradição. Gadamer não 

negava a importância disso, bastando ver o que ele falava sobre a tomada de 

consciência sobre os efeitos que a história tem sobre nós. Contudo, enfatizava a 

impossibilidade de se atingir aí uma total autotransparência, de alguém se colocar 

completamente fora de sua condição histórica. Tal ponto de vista arquimediano não 

poderia ser alcançado, mesmo que através de propostas louváveis, como uma 

emancipação pelo diálogo, pela cura psicanalítica ou pela crítica da ideologia. 

Mas como tudo isso se traduz para o plano jurídico? Embora também existam 

diferenças importantes entre juristas filiados a matrizes gadamerianas e 

habermasianas, não se pode dizer que modelos ligados à Jurisprudência 

Hermenêutica sofram particularmente de um déficit crítico. Curiosamente, uma 

declaração nesse sentido pode ser encontrada no próprio Dworkin (2014-a, p. 75): 

 

Não nego o que é óbvio, isto é, que os intérpretes pensam no âmbito de uma 
tradição interpretativa à qual não podem escapar totalmente. A situação 
interpretativa não é um ponto de Arquimedes, nem isso está sugerido na idéia de 
que a interpretação procura dar ao que é inter- pretado a melhor imagem possível. 
Recorro mais uma vez a Gadamer, que acerta em cheio ao apresentar a 
interpretação como algo que reconhece as imposições da história ao mesmo tempo 
que luta contra elas. 

 

                                                      
4 Que já estava presente também em Gadamer, em menor medida. 
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Ao menos, não se pode falar que a Jurisprudência Hermenêutica tenha um 

déficit crítico em relação à visão habermasiana, que também não oferece um aparato 

teórico extraordinário para a correção de injustiças na interpretação judicial. A crítica 

continua surgindo do aprendizado através do diálogo. Habermas apenas é mais 

confiante quanto à possibilidade de procedimentalizar esse diálogo, desenhando 

espaços discursivos que favoreçam sua ocorrência.  

Mesmo assim, nenhum desses referenciais pretende oferecer uma teoria que 

fale pelos outros, antecipando-se à práxis. Em ambos os casos, a mudança 

interpretativa é um potencial a ser cultivado, mas que não pode ser gerado à força por 

um método. Portanto, o déficit crítico que Habermas atribuiria a Gadamer se torna 

ainda menos visível quando seu debate é traduzido para o direito. 

Isso leva a uma nova comparação, com bem mais concordâncias do que 

discordância. Juristas gadamerianos e habermasianos precisarão concordar nos 

seguintes pontos: na crítica ao jusnaturalismo, ao realismo e ao positivismo; no 

controle das decisões judiciais pela comunidade de intérpretes; na interpretação 

judicial não ser uma atividade meramente reprodutiva ou totalmente criativa; etc. Já 

as discordâncias se concentrarão sobre a ênfase no controle interpretativo ou 

procedimental da atuação judicial (STRECK, 2017)5.  

Em todo caso, no ponto que interessa a esse trabalho, arrisco dizer: o suposto 

déficit crítico da hermenêutica jurídica gadameriana em relação à habermasiana só 

surgirá se comparadas uma versão caricatural da primeira a uma versão idealizada da 

segunda. 

ii) o segundo argumento para uma revisão das críticas a Gadamer parte de 

desenvolvimentos recentes da sua teoria, por continuadores. Cada vez mais, vem 

ganhando espaço aquilo a que se denomina de “ética hermenêutica” 6  (SCHMIDT, 

2008; ROHDEN, 2008; COÑILL, 2006; WALHOF, 2017). E ela se mostra bastante 

convergente em relação à filosofia moral que Dworkin apresentou em sua última 

grande obra. O interpretativismo dworkiniano não seria um rival de Gadamer, e sim 

uma visão convergente, talvez até uma ética hermenêutica avant la lettre. 

A “extrapolação ética de conceitos hermenêuticos” (SCHMIDT, 2008, p. 38) 

mostra uma forma de justificação que não se baseia em puras teorias racionalistas, 

                                                      
5 Este livro sai em defesa de Gadamer e Dworkin, contra as críticas de Habermas, desenvolvendo uma 
Crítica Hermenêutica do Direito. 
6 Para simplificar a comparação, não distinguirei aqui entre ética e moral. 
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tampouco se entrega ao ceticismo, mas encontra em nossas relações com os outros e 

nas narrativas que nos constituem como comunidade o chão fenomenológico do “dever 

ser”. 

O caráter vivo da tradição aqui aparece mais claramente, já que novas 

obrigações para com nós mesmos e com os outros surgiriam da interpretação. Isso se 

aproximaria do construtivismo interpretativo de Dworkin. Nos dois casos, teríamos 

saberes históricos que nos interpelariam e projetariam exigências para nossa vida hoje. 

Uma hermenêutica jurídica gadameriana não estaria presa a tradições éticas 

cristalizadas, porque tradições éticas evoluem quando mais bem compreendidas, a 

partir da distância temporal. 

Vale registrar que já havia elementos de ética hermenêutica nos trabalhos de 

Heidegger e, sobretudo, de Gadamer. Contudo, só mais recentemente esses trabalhos 

passaram a inspirar uma verdadeira agenda de pesquisa. Podem-se citar projetos 

como o de Denis J. Schmidt, que desenvolvem tal ética hermenêutica, mas de modo 

bastante humilde e preocupado com sua tradução em debates de normatividade mais 

forte, como no direito. Outros projetos já assumem uma tarefa mais ambiciosa, 

adentrando questões sociais, políticas e jurídicas, como o de Jesus Coñill e Darren 

Walhoff. 

Uma questão fundamental nisso é a impossibilidade de cindir as dimensões 

compreensiva e normativa do direito, o que não é uma invenção de Dworkin. Ela já 

estava presente na obra de Gadamer. Refletindo sobre “o problema hermenêutico da 

aplicação” (item 2.1.1. de Verdade e Método), passando pelo problema específico da 

hermenêutica jurídica, o filósofo alemão dissolve a dicotomia entre descrever e 

prescrever o direito: 

 

[...] A distinção entre uma função normativa de uma função cognitiva faz cindir, 
definitivamente, o que é uno. O sentido da lei, que se apresenta em sua aplicação 
normativa, não é, em princípio, diferente do sentido de um tema, que ganha 
validez na compreensão de um texto [...] (GADAMER, 2012, p. 463) 

 

 
Lembremos aqui da tese final de Dworkin: 

 
 
[...] Devemos, portanto, nos esforçar ao máximo, dentro dos limites da 
interpretação, para que a lei fundamental do nosso país seja compatível com nosso 
senso de justiça – não porque o direito deva às vezes curvar-se perante a moral, 
mas porque é exatamente isso que o próprio direito exige, quando é bem 
compreendido. (DWORKIN, 2014-b, p. 635). 
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Nessa perspectiva, existe algo que a interpretação nos exige e isso é fundamental 

para saber o que devemos fazer. Chama a atenção que Gadamer tenha escrito tudo isso 

mais de 50 anos antes de Dworkin. Contudo, não cogito se tratar de uma influência 

direta de um autor sobre outro, nesse ponto. Tampouco procuro uma compilação 

aleatória de trechos similares em diferentes autores, por mero diletantismo intelectual. 

Procuro, sim, lançar as bases para uma comparação entre essas teses, considerando 

tratar-se de visões sobre um mesmo fenômeno e que tentam responder a mesma 

questão jusfilosófica: como conhecimento da lei e justiça da norma se relacionam? 

Na feliz síntese de André Luiz Souza Coelho: para o interpretativismo de 

Dworkin, o que o direito “deve ser” é aquilo que ele já “é”, interpretado sob sua melhor 

luz. Gadamer não parece estar muito distante disso. 

As convergências entre Gadamer e Dworkin autorizam supor que não se trata 

de dois acidentes em que ética e hermenêutica se associaram, mas de um caminho 

similar que leva do “giro interpretativo” ao compromisso com alguns traços éticos. Já 

as divergências entre esses autores apontam a modéstia no projeto ético de matriz 

gadameriana, enquanto Dworkin, puxado pelas necessidades práticas do direito, 

inflaciona ao máximo sua tese sobre uma objetividade moral de base interpretativa. 

Com isso, pode oferecer respostas mais resolutas a vários dilemas jurídico complexos, 

mas ao custo de receber uma avalanche de críticas por suas incursões teóricas sob 

bases tão delicadas quanto as interpretativas. 

 

Considerações finais 

 

Habermas desenvolveu sua hermenêutica jurídica a partir de uma reconstrução 

da jurisprudência hermenêutica, do realismo, do positivismo e do interpretativismo. 

Ao seu ver, Dworkin superaria o déficit de segurança do realismo, cego às regras, e o 

déficit de correção do positivismo, cego aos princípios. Já com relação à 

“jurisprudência hermenêutica”, ela sairia dos extremos ao abandonar a subsunção da 

regra ao caso concreto, ligando a pré-compreensão do juiz a princípios legitimados por 

um contexto ético tradicional. Contudo, ficaria presa “à história de tradições 

autoritárias com conteúdo normativo”, sendo superada por Dworkin quando este 

propõe um modelo mais ousado de “interpretação construtiva”.  

Por isso, Habermas escolheu Dworkin como a melhor base, a partir da qual 

tentaria desenvolver sua proposta original. Nas duas últimas seções do capítulo, 
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discutiu detidamente o pensamento de Dworkin, propondo ajustes que garantiriam 

uma teoria intersubjetiva da aplicação do direito, em bases discursivo-procedimentais.  

Sem perder essa visão de conjunto, minha pesquisa foca um ponto específico: a 

comparação que se estabelece entre a “jurisprudência hermenêutica” e o 

interpretativismo de Dworkin. Apresentei dois argumentos para que essa comparação 

seja revista. 

Primeiro, defendi que essa comparação seria injusta, por basear-se numa 

leitura caricatural que Habermas faz de Gadamer, entendendo sua hermenêutica como 

“conservadora”. O próprio Gadamer já lhe havia respondido, esclarecendo que sua tese 

sobre a “autoridade da tradição” não se confunde com uma defesa do status quo; não 

se refere à tradição num sentido sociológico, e sim como uma condição de 

possibilidade para qualquer compreensão. Além disso, sua tradição seria algo vivo, 

aquilo que se transmite, e em que se recolhem – inclusive – elementos para elaborar 

uma crítica social. 

Segundo, defendi que Gadamer e Dworkin se aproximam, pelo 

desenvolvimento de uma “ética hermenêutica”. Também em Gadamer, o “dever ser” é 

gerado de maneira interpretativa, que não se limita a uma determinação pela história 

que nos antecede. No direito, ambos os autores tratam a justiça da norma como algo 

que decorre da melhor compreensão da lei, fundindo segurança jurídica e legitimação 

racional. Portanto, o interpretativismo dworkiniano não seria um rival de Gadamer, e 

sim uma visão convergente, talvez até uma ética hermenêutica avant la lettre.  

Avaliando os resultados dessa pesquisa, concluo que a compreensão da 

convergência entre Gadamer e Dworkin pode não apenas corrigir uma crítica injusta, 

como também abrir caminho para mais diálogos promissores entre suas teorias. 

Analisar criticamente o debate entre grandes pensadores e corrigir eventuais 

caricaturas é um trabalho que, por si só, já apresenta um ganho teórico. Contudo, 

acredito que essa correção pode trazer benefícios para a resolução de problemas atuais 

hermenêutica jurídica, indo além de um esclarecimento histórico-exegético. 

Ao situarmos a verdadeira divergência entre esses autores, podemos refinar 

nossos debates e evitar polarizações. Podemos, então, admitir a importância de uma 

apropriação crítica da história do direito, deixando claro que isso não deve nos levar 

mais uma vez a uma ideal de purificação alcançado por procedimentos – que agora 

ganham o atrativo da discursividade. A decisão judicial não pode cair na ilusão de se 
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emancipar totalmente de sua base interpretativa, a partir de uma teoria da 

argumentação, do consenso ou de desenhos institucionais que pensem poder gerar 

uma busca cooperativa da verdade.  

Já a convergência entre Gadamer, Dworkin e Habermas reforça a ideia de que 

a legitimidade do direito deve ser buscada em processos interpretativos, 

reconstrutivos, dialogais, sem se render à total empiria ou apelas para fundamentos 

transcendentais. 
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